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Prezentul document face parte dintr-o serie de documente prevăzute de Comisia 

Europeană pentru a susţine implementarea Regulamentului Comisiei (UE) nr. 

601/2012 din 12 iunie 2012 cu privire la monitorizarea şi raportarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului
1
. 

 

Orientarea reprezintă punctele de vedere ale serviciilor Comisiei în momentul 

publicării. Nu are caracter executoriu. 
 

Prezentul document ia în considerare discuţiile din cadrul şedinţelor Grupului de 

Lucru Tehnic asupra Monitorizării şi a Regulamentului de Raportare, grup 

neoficial, subordonat Grupului de Lucru III (WGIII) al Comitetului pentru 

Schimbări Climatice (CCC), precum şi a comentariilor scrise primite din partea 

acţionarilor şi a experţilor din Statele Membre. Prezentul document de orientare 

a fost aprobat în unanimitate de către reprezentanţii Statelor Membre la 

reuniunea Comitetului pentru Schimbări Climatice din data de 17 octombrie 

2012. 
 

Toate documentele şi modelele orientative pot fi descărcate de pe site-ul web al 

Comisiei la următoarea adresă: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF
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1 INTRODUCERE 
 

1.1 Despre acest document 
 

Acest document a fost redactat pentru a sprijini Regulamentul M & R, explicând 

cerinţele sale într-un limbaj non-legislativ. În timp ce numărul documentului de 

orientare nr. 1 oferă o privire de ansamblu privind monitorizarea şi raportarea 

emisiilor provenite de la instalaţii în cadrul ETS UE şi documentul de orientare 

nr. 2 serveşte aceluiaşi scop pentru operatorii de aeronave, acest document 

(document de orientare nr 6) explică mai în detaliu cerinţele pentru activităţile 

privind fluxul de date şi sistemul de control, aşa cum se solicită ca parte a 

planului de monitorizare. Setul documentelor de orientare este completat 

suplimentar de modele electronice
2 

pentru informarea din partea operatorilor şi 

operatorilor de aeronave către autorităţile competente. Totuşi, trebuie să nu 

uitaţi niciodată că Regulamentul este cerinţa primară. 
 

Acest document interpretează Regulamentul referitor la cerinţele pentru instalaţii 

şi operatorii aeronavelor. De asemenea, acesta are la bază ghidul şi bunele 

practici dezvoltate în timpul primelor două faze ale
3 

 ETS UE (2005-2007 şi 

2008-2012), în special, experienţa acumulată de statele membre pe baza Liniilor 

directoare privind monitorizarea şi raportarea (MRG 2007), inclusiv un set de 

note orientative cunoscute, inclusiv un set de note orientative cunoscute ca 

ETSG
4 

note orientative dezvoltate în baza cadrului de reglementare IMPEL. De 

asemenea, ia în considerare contribuţiile valoroase din grupul de lucru pentru 

monitorizare stabilit în cadrul Forumului de Conformitate ETS UE, precum şi ale 

grupului tehnic de lucru (TWG) format din experţii statelor membre format în 

baza Grupului de lucru 3 al Comitetului privind schimbările climatice. 
 

 
 

1.2 Modul de utilizare a acestui document 
 

Numerele de articole date în prezentul document fără alte specificaţii se referă 

întotdeauna la Regulamentul M&R (MRR). Pentru acronime, referinţe la textele 

legislative şi link-urile către alte documente importante, vă rugăm să consultaţi 

Anexa. 
 

Acest document se referă doar la emisiile începând cu anul 2003. Deşi 

majoritatea conceptelor au fost utilizate înainte în MRG 2007, acest document 

nu oferă o comparaţie detaliată cu MRG 2007. În schimb, un simbol (cum ar fi 

marja) indică locul în care au fost realizate modificările la cerinţe, comparativ cu 

MRG, sau cazul în care conceptele nu au fost utilizate în MRG înainte. 

 

Acest simbol indică sugestii importante pentru operatorii de aeronave şi autorităţile 

competente.  

Acest indicator este folosit acolo unde sunt promovate elemente de simplificare 

privind cerinţele generale MRR. 
 
 

 
2  

Reţineţi că statele membre pot defini propriile şabloane, care trebuie să conţină cel puţin aceleaşi 
informaţii ca şabloanele Comisiei. 

3  
În cadrul acestor documente, la fel ca în unele state membre, termenul "fază" este folosit cu 
aceleaşi semnificaţie cu "perioadă de comercializare" (articolul 3 (2) al MRR). 

4  
Grupul de sprijin ETS; IMPEL este Reţeaua europeană de punere în aplicare a legislaţiei din 
domeniul mediului Notele se găsesc la adresa http://impel.eu/projects/emission-trading- 
proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond. 

http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
http://impel.eu/projects/emission-trading-proposals-for-future-development-of-the-eu-ets-phase-ii-beyond
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Simbolul reprezentând un bec este utilizat acolo unde sunt prezentate cele mai 
bune practici  

 
Simbolul instalaţie mică este utilizat pentru a îndruma cititorul către subiecte 

care sunt aplicabile instalaţiilor cu nivel scăzut de emisii. 

 
Simbolul emiţător mic este utilizat într-un mod similar pentru operatorii de 

aeronave clasificaţi ca "emiţători mici". 

 
Simbolul scule indică cititorului că sunt disponibile şi alte documente, modele 

sau instrumente electronice din alte surse. 

 
Simbolul carte marchează exemple date pentru subiectele discutate în textul 

înconjurător. 

 
 
 

1.3 Unde găsesc informaţii suplimentare 
 
Toate documentele de orientare şi modelele furnizate de Comisie pe baza 

Regulamentului M & R şi regulamentul A & V pot fi descărcate de pe Site-ul 

Comisiei, la următoarea adresă: 
 

 
 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm 
 
 
 

Sunt puse la dispoziţie următoarele documente
5
: 

  Documentul Orientativ Nr. 1:  „Regulamentul de monitorizare şi raportare – 

Ghid general pentru instalaţii”. Acest document creionează principiile şi 

abordările de monitorizare ale MRR, relevante pentru instalaţiile fixe. 

  Documentul Orientativ Nr. 2:  „Regulamentul de monitorizare şi raportare – 

Ghid general pentru operatorii de aeronave”. Acest document evidenţiază 

principiile şi abordările de monitorizare ale MRR relevante pentru sectorul 

aviatic. 

  Documentul Orientativ Nr. 3:  "Probleme ale biomasei în EU ETS”: Acest 

document abordează aplicarea criteriilor de durabilitate pentru biomasă, dar şi 

a cerinţelor Articolelor 38, 39 şi 53 ale MRR. Acest document este relevant 

pentru operatorii de instalaţii, dar şi pentru operatorii de aeronave. 

  Documentul Orientativ Nr. 4:  „Linii directoare privind evaluarea 

incertitudinii”.  Acest document pentru instalaţii oferă informaţii cu privire la 

evaluarea incertitudinii asociate echipamentului de măsurare utilizat şi astfel 

ajută operatorul să determine dacă poate respecta cerinţele specifice. 

  Documentul Orientativ Nr. 5:  "Linii directoare pentru Prelevarea probelor şi 

Analiză" (numai pentru instalaţii). Acest document abordează criteriile de 

utilizare a laboratoarelor neautorizate, dezvoltarea unui plan de prelevare a 

probelor, precum şi diverse alte aspecte conexe privind monitorizarea 

emisiilor în cadrul ETS UE. 

  Documentul Orientativ Nr. 6:  „Activităţi privind fluxul de date şi sistemul de 

control”. Prezentul document. 
 

 
5  

În stadiul actual, lista nu este exhaustivă. Ulterior pot fi adăugate şi alte documente. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
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Mai mult, Comisia furnizează următoarele modele în format electronic
6
: 

 Modelul Nr. 1 Plan de monitorizare pentru emisiile produse de instalaţiile 
fixe 

 Modelul Nr. 2 Plan de monitorizare pentru emisiile produse de 
operatorii de aeronave 

 Modelul Nr. 3: Plan de monitorizare pentru datele tonă-kilometru ale 
operatorilor de aeronave 

 Modelul Nr. 4 Raportul anual de emisii ale instalaţiilor fixe 
 Modelul Nr. 5 Raportul anual de emisii ale operatorilor de 

aeronave 
 Modelul Nr. 6 Raportul datelor tonă-kilometru al operatorilor de 

aeronave 

 
În afară de aceste documente dedicate MRR, la aceeaşi adresă este disponibil 

un alt set de documente orientative privind Regulamentul A&V. În plus, Comisia 

a oferit îndrumări privind domeniul de aplicare al ETS UE, documente care ar 

trebui să fie consultate pentru a decide dacă o instalaţie sau o parte a acesteia 

ar trebui să fie inclusă în ETS UE. Respectivul document de orientare este 

disponibil la adresa  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf 
 

Deşi nu sunt direct legate de aspectele de monitorizare, cu excepţia raportului 

privind modificările relevante ale instalaţiei în conformitate cu articolul 24 din 

Măsurile de punere în aplicare la nivel comunitar, setul de documente de 

orientare şi şabloanele oferite de Comisie cu privire la procesul de alocare 

pentru a treia fază sunt, de asemenea, recunoscute în acest moment.  Acest set 

de orientări pot fi găsite la adresa 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm 
 

 
 

Toată legislaţia UE se găseşte pe site-ul EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/ 
 

Cea mai importantă legislaţie este prezentată în continuare, în anexa la 

prezentul document. 
 

 
 

De asemenea, autorităţile competente din Statele Membre pot oferi asistenţă 

utilă pe propriile lor site-uri web. Operatorii de aeronave şi instalaţii trebuie să 

verifice în special dacă autoritatea competentă oferă ateliere de lucru, 

răspunsuri la întrebări frecvente, birouri de asistenţă etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  
În stadiul actual, lista nu este exhaustivă. Ulterior pot fi adăugate şi alte documente. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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2 CONTEXTUL PLANULUI DE MONITORIZARE 
 

Plan de monitorizare şi proceduri scrise 
 

Planul de monitorizare (MP) al unui operator de instalaţie sau de aeronavă este 

esenţa sistemului de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) al ETS UE. Ca o 

reţetă pentru un bucătar şi ca manualul de management al unui sistem de 

management al calităţii certificat, acesta serveşte ca manual pentru obligaţiile 

operatorului. Planul de monitorizare este completat de "proceduri scrise", pe 

care operatorul sau operatorul de aeronave le stabileşte, documentează, pune 

în aplicare şi menţine pentru activităţi în baza planului de monitorizare, după 

caz. Acestea trebuie să fie descrise în PM într-un grad suficient de detaliat 

pentru ca autoritatea competentă (CA) şi verificatorul să poată înţelege 

conţinutul procedurii, şi să poată presupune în mod rezonabil că se păstrează şi 

se pune în aplicare o documentaţie completă de către operator sau operatorul 

de aeronave. Textul integral al procedurii ar fi furnizat autorităţii 

competente/verificatorului numai la cerere (a se vedea secţiunea 5.4 a 

documentului de orientare nr. 1 pentru instalaţii sau secţiunea 6.2 din 

documentul de orientare nr 2 pentru operatorii de aeronave). 

 
 

Activităţi flux de date 
 

Monitorizarea datelor privind emisiile înseamnă mai mult decât citirea 

instrumentelor sau efectuarea analizelor chimice. Este extrem de important să 

se asigure că datele sunt produse, colectate, prelucrate şi stocate într-un mod 

controlat. Prin urmare, operatorul sau operatorul aeronavei trebuie să 

definească instrucţiunile pentru "cine preia datele de unde şi ce face cu 

acestea".  Aceste "activităţi privind fluxul de date" (articolul 57) fac parte din 

planul de monitorizare (sau sunt prevăzute în procedurile scrise, a se vedea mai 

sus), acolo unde este cazul. O diagramă a fluxului de date (a se vedea pct. 3.2) 

este de multe ori un instrument util pentru evaluarea şi/sau stabilirea 

procedurilor de date de flux. Exemple pentru activităţile privind fluxul de date 

includ citirea din instrumente, trimitea probelor către laborator şi primirea 

rezultatelor, cumularea datelor, calcularea emisiilor de la diferiţi parametri, 

precum şi stocarea tuturor informaţiilor relevante pentru o utilizare ulterioară. 

 
 

Sistem de control 
 

Deoarece sunt implicate fiinţe umane (şi deseori sisteme de tehnologie 

informatică diverse), se poate presupune existenţa anumitor greşeli în aceste 

activităţi. Prin urmare, regulamentul M & R solcită ca operatorii şi operatorii de 

aeronave să stabilească un sistem eficient de control al sistemului (articolul 58). 

Acest capitol este alcătuit din două părţi: 

 O evaluare a riscului (a se vedea capitolul 4), şi 

 Activităţi de control (a se vedea capitolul 4.4) pentru atenuarea riscurilor 
identificate. 

 
Implicaţii privind elaborarea unui plan de 
monitorizare 

 

Elaborarea unui plan de monitorizare este un proces iterativ (a se vedea, de 

asemenea, secţiunea 5.1 din HG 1). În primul rând operatorul sau operatorul de 

aeronave identifică sursele de date şi activităţile de calcul şi/sau de măsurare. 

Apoi, creează fluxul de date oferind o succesiune logică de colectare a datelor şi 

a etapelor de prelucrare. În continuare, va evalua riscurile asociate cu acest flux  
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de date, şi va stabili activităţi de control corespunzătoare pentru reducerea 

riscurilor identificate. În acest context, "risc" este întotdeauna legat de erori, 

interpretările greşite şi omisiuni în datele de monitorizare (pentru detalii a se 

vedea capitolul 4). În cele din urmă, trebuie să evalueze riscurile (atenuate 

acum) încă o dată pentru a determina dacă măsurile de control vor fi eficiente şi 

corect aplicate. În cazul în care rezultatul nu este satisfăcător, operatorul va 

trebui să revină la etapa de dezvoltare a activităţilor de control. Cu toate 

acestea, ar putea fi chiar necesar să se revină la primii paşi de selectare a celor 

mai adecvate surse de date, sau la rearanjarea fluxului de date într-o secvenţa 

care este mai puţin predispusă la erori. 
 

Rezultatul final al acestui exerciţiu ar trebui să fie: 
 

 un plan de monitorizare (şi procedurile asociate) care conţine 

 un flux de date bine definit (documentat în procedurile privind fluxul de date 

şi o diagramă a fluxului de lucru, dacă este relevant), 

 un set de activităţi de control (care poate fi descris împreună cu activităţile 

privind fluxul de date) şi 

 o evaluare finală a riscului care să demonstreze că riscul rămas privind 

erorile, inexactităţile sau omisiunile este redus la un nivel scăzut acceptabil. 

Activităţile de control sunt prevăzute în procedurile scrise şi menţionate în planul 

de monitorizare. Rezultatele evaluării finale a riscului sunt prezentate ca act 

justificativ autorităţii competente atunci când este necesară aprobarea planului 

de monitorizare de către operator sau operatorul de aeronave. 

 

 
Instalaţii cu emisii reduse: 

 

Articolul 47 (3) scuteşte operatorii de instalaţii cu emisii reduse (  pct. 4.4.2al 
documentul de orientare nr. 1) de a prezenta o evaluare a riscurilor la momentul 
depunerii planului de monitorizare pentru aprobarea autorităţii competente.  Cu 
toate acestea, operatorii vor găsi în continuare că este util să efectueze o 
evaluare a riscurilor pentru scopul propriu. Există astfel avantajul de a reduce 
riscul de sub-raportare, sub-predarea cotelor şi penalităţilor în consecinţă, şi, de 
asemenea, supra-raportarea şi supra-predarea. 

 

 
 

Micii emiţători (operatorii de aeronave). 
 

Identic precum în cazul instalaţiilor cu emisii reduse, se aplică operatorilor de 

aeronave care sunt clasificaţi ca fiind "emiţătorii mici" şi care intenţionează să 

utilizeze instrumente emiţătoare mici.( secţiunea 5.6.1 din documentul de 

orientare nr. 2). Articolul 54 (3) îi scuteşte de a prezenta o evaluare a riscurilor la 

momentul depunerii planului de monitorizare pentru aprobarea autorităţii 

competente.  Cu toate acestea, operatorii de aeronave vor găsi în continuare că 

este util să efectueze o evaluare a riscurilor pentru scopuri proprii, pentru 

aceleaşi motive invocate pentru instalaţii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

small 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
small 
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3 ACTIVITĂŢI PRIVIND FLUXUL DE DATE 
 

Datele necesare pentru un raport de emisii (sau raport de date tonă-kilometru) 

pot fi generate în diferite departamente ale unei companii (laborator, manageri 

privind HSEQ, şefi de tură în producţie, departamentul financiar pentru facturare) 

şi pot să apară în diferite momente (unii combustibili pot fi livraţi la fiecare câteva 

luni doar, alte date pot fi colectate zilnic, alte date pot fi măsurate continuu).  

Pentru a preveni lacunele de date sau dubla contabilizare, fluxul de date trebuie 

să fie bine conceput. Regulamentul M&R consideră acest lucru în considerare 

atunci când sunt necesare proceduri scrise pentru activităţile privind fluxul de 

date. Aşa cum se menţionează în capitolul precedent, acestea servesc ca 

instrucţiuni pentru "cine preia datele de unde şi ce face cu acestea". 
 

Fluxurile de date pot fi descrise în scris, sub diferite forme. MRR nu solicită 

folosirea unui anumit şablon. Pentru fluxurile de date simple, câteva cuvinte pot 

fi suficiente, în timp ce în cazuri complexe, o diagramă a fluxului de date va fi 

indispensabilă. În plus, pot fi elaborate liste de verificare detaliate pentru fiecare 

departament implicat, precum şi materiale de instruire pentru personal. Acest 

document de orientare oferă doar exemple despre modul în care fluxurile de 

date pot fi descrise. 

 

 
3.1 Exemplul 

 
Acest document de orientare va descrie fluxul de date, de evaluare a riscurilor şi 

sistemul de control dintr-o categorie A de instalare: 
 

 Gazul natural este singurul flux de surse; 

 Este utilizată metoda de calcul standard (a se vedea secţiunea 4.3.1 al 

Documentului de orientare Nr. 1); 

 Datele de activitate (volumul de gaz achiziţionat) este obţinut din facturi 

(lunare); 

 Factorul de emisie (EF) şi valoarea calorică netă (NCV) sunt preluate din 

inventarele naţionale, factorul de oxidare (A) este de 1. 

 Formula de calcul este: Em = AD × EF × NCV × OF 
 
 
 

Notă: Pentru astfel de instalaţii simple, de obicei nu este necesar să se 

elaboreze o diagramă a fluxului de date sau o evaluare detaliată a riscurilor, cum 

este prezentat în acest document. Cu toate acestea, un exemplu simplu a fost 

ales pentru o discuţie mai uşoară 

a conceptelor. 
 
 
 

 
3.2 Diagramă flux de date 

 
Există mai multe moduri de a descrie un flux de date. Elementul comun este 

faptul că fluxul logic sau secvenţa temporală a colectării datelor sau etapele de 

prelucrare sunt indicate de-a lungul axei principale. Diagrama poate fi organizată 

în cadrul fiecărui departament sau rulat ca o coloană separată, sau, ca în 

exemplul actual, cu responsabilităţile conferite pentru fiecare etapă. 
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Formatul exemplu folosit pentru Figura 1 plasează activitatea central, ca intrări 

pentru fiecare proces în partea stângă şi ca ieşire a fiecărei etape în partea 

dreaptă. 
 

Fiecare activitate este descrisă prin următoarele caracteristici: 
 

 Ce trebuie făcut? (Nume etapă proces) 

 Cine este responsabil? (Departament sau funcţie) 

  Când trebuie făcut? (Până la o anumită scadenţă, sau la intervale regulate) 

Intrările sunt descrise prin: 

 Care date? 

 Unde se găseşte? (Citire dintr-un instrument sau document, copiat din 

sistemul informaţional) 

Ieşirile sunt descrise prin: 

 Care date? 

 Unde este stocat?  (Electronic şi/sau fizic)  Cum poate fi găsit din nou?) 

 
 

Figura 1 prezintă diagrama fluxului de date pentru instalarea exemplu, descrisă 

în secţiunea 3.1, folosind nivelul descris de detaliere. 
 

 
 
 
 

Monitorizarea emisiile gazului natural 
 

Intrare  Activitate  Ieşire 

 
 

Volum gaz din 

Facturi 

Furnizor combustibil 

Colectarea datelor în fişiere ETS 

Manager Env 

A doua săptămână a lunii 

Volum gaz consumat pe lună 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
 
 

Volum gaz consumat pe lună 

Notă în fişierul MRV ETS 
UE 

Calcularea Volumului 

anual de gaz consumat 

Manager Env 

Până la 15 ianuarie 

 
Volum de gaz consumat anual 

Notă în fişierul MRV ETS 
UE 

 
 

Factorul de emisie şi 

NCV al gazului natural  

Inventar naţional / Notă în 

cadrul site-ului web al AC 

 
Verificaţi ultimele EF şi NCV 

Manager Env 

Până la 15 ianuarie 

 
Vor fi folosite ultimele EF şi NCV 

Notă în fişierul MRV ETS 
UE 

 
 
 

Volum anual de gaz EF, NCV 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

Calcularea emisiilor pentru Gazul 

natural folosind şablonul AER al 

Comisiei Manager Env. 

Până la 20 ianuarie 

 
Emisii din gaz natural 

Intrare în AER 

 
 
 

Figura 1:Diagrama fluxului de date pentru instalaţia exemplu descrisă în secţiunea 3.1. 
 

 
 
 

Notă: Pentru unele activităţi ar putea să nu fie evident care este ieşirea şi cum 

se stochează. În viaţa de zi cu zi o activitate poate fi, de exemplu, "verificarea 

dacă toate facturile sunt în fişierul dedicat". Ieşirea unui control reuşit poate fi  
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"nimic", iar dacă o factură este considerată a fi lipsă, ieşirea ar putea fi "căutaţi 

factură". Cu toate acestea, aceste două reacţii ar fi rezultate nedocumentate.  

Verificatorul nu ar fi în măsură să analizeze dacă activitatea a fost efectuată. 

Într-un flux de date scris, este mai bine să existe ca ieşire o notă cuprinzând 

menţiunea "Persoana A a verificat la data XY, iar rezultatul a fost bun/greşit şi 

urmat". 
 

Dacă există o îndoială dacă o informaţie ar putea fi importantă, este întotdeauna 

mai bine a fi concepută sub formă scrisă şi în mod "imediat". Acest lucru poate 

varia de la o notă a cărţii, care poate servi ca "jurnal de bord", până la lucrări 

separate şi note colectate într-un fişier, o foaie de calcul principală pentru 

colectarea notelor într-un sistem informaţional dedicat. În cazul în care un 

operator sau operator de aeronave aderă la acest principiu de "scrie tot", 

rezultate activităţilor sunt clar definite. Acest lucru ajută la crearea de 

transparenţă, ceea ce face verificarea mai uşoară care, la rândul său, ajută la 

reducerea costurilor. 

 

 
3.3 Listă obligaţii 

 
Un alt instrument de instituire al unui flux de date este de a concepe o listă de 

obligaţii pentru diferite departamente/posturi, indicând din nou "cine trebuie să 

facă ce, când şi cum", şi unde a salva datele ulterior. 
 

În instalaţii complexe sau operatori de aeronave, de obicei, o diagramă de date 

va fi prima dată creată, iar lista de obligaţii va fi apoi folosită pentru a traduce 

diagrama în instrucţiuni pentru instruirea personalului, care poate servi, de 

asemenea, ca listă de verificare de-a lungul perioadei de monitorizare. În 

cazurile mai simple (cum ar fi în exemplul de la punctul 3.1), poate fi suficient a 

avea o listă de activităţi, fără o diagramă a fluxului de date. Tabelul 1 prezintă un 

exemplu. 
 
 
 

Tabel 1:   Listă obligaţii pentru instalaţiile exemplu de la punctul 3.1: 
 

Cine? Sarcin
ă 
# 

Când? Acţiune necesară 

Departament contabilitate 

 1 De fiecare dată când o 
plată pentru o factură de 
combustibil este 
rezervată, 

se trimite (în format electronic) o copie a 
facturii administratorului de mediu 

Administrator de mediu 

 2 când o factură de 
combustivbil este primită 

Salvare copie în fişierul ETS (exemplar 
tipărit şi electronic) 

 3 În fiecare dată de 15 
ianuarie (sau cea mai 
apropiată zi lucrătoare) 

verificaţi site-ul web al autorităţii competente 
pentru ultimele valori implicite EF şi NCV. 

 4 Aceeaşi dată cu #3 Calcularea volumului de gaz consumat în 
anul calendar precedent (şi anume, anul 
raportat)  5 când obligaţiile 3 şi 4 

sunt finalizate 
se calculează emisiile anuale folosind 
formula prezentată în procedura privind fluxul 
de date anexată la planul de monitorizare. 
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3.4 Proceduri scrise 
 

Activităţi care sunt prea complexe pentru a fi descrise într-o listă de activităţi 

simple, ar trebui descrise sub forma unor proceduri scrise (a se vedea articolul 

12 alineatul (2) şi secţiunea 5.4 din HG 1). Tabelul 2 prezintă un exemplu de 

procedură tipică privind fluxul de date. Ar trebui remarcat încă o dată faptul că 

acesta este un exemplu simplu folosit doar în scopuri ilustrative. Un simplu fluxul 

de date aşa cum este descris aici nu poate avea nevoie de o procedură complet 

elaborată. 
 

 
 

Tabel 2: Exemplu referitor la fluxul de date: Descrierea procedurii scrise astfel cum 

este solicita în planul de monitorizare. 
 

Element conform art. 12(2) Posibil conţinut (exemple) 

Titlul procedurii Calcularea emisiilor anuale 

Referinţă decelabilă şi verificabilă 
pentru identificarea procedurii; 

EmCalc 

Identificarea postului sau a 
departamentului responsabil cu punerea 
în aplicare a procedurii şi cu datele 
generate de procedură sau gestionate în 
cadrul acesteia (dacă este diferit) 

Administrator de mediu 

Descriere scurtă a procedurii
7
  Verificaţi dacă datele necesare sunt 

disponibile şi complete: 

 Realizarea calculului (a se vedea 
“etapele de procesare” de mai jos) 

 Salvarea rezultatelor pentru finalizarea 
şi verificarea raportului anual 

Locaţia înregistrărilor şi informaţiilor 
relevante 

Exemplar tipărit: Oficiu HSEQ, raft 
27/9, Dosar identificat - "ETS 01-
Rep". 

Electronic: 

 “P:\ETS_MRV\manag\ETS_01-Rep.xls” 

Denumirea sistemului computerizat 
utilizat, unde e aplicabil 

N. A. (drive-uri de reţea normale) 

Lista standardelor EN sau a altor 
standarde aplicate, unde este relevant 

N. A. 

Lista surselor principale de date  Rezultate ale procedurii precedente 

  Volumul anual de gaz consumat 
(pe baza facturilor) 

   Factori de calcul (de pe site-ul 
web al autorităţii compente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
 Este necesar ca această descriere să fie suficient de clară pentru a permite operatorului, autorităţii 
competente şi verificatorului a înţelege parametrii esenţiali şi operaţiile efectuate. 
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Element conform art. 12(2) Posibil conţinut (exemple) 

Descrierea etapelor de prelucrare 
relevante pentru fiecare activitate 
specifică fluxului de date 

 Verificaţi dacă datele necesare sunt 
disponibile şi complete (a se vedea 
"surse principale de date") 

 Verificaţi dacă este disponibilă o nouă 
versiune a şablonului de raportare 

 Introduceţi datele în ultima versiune 
a şablonului de raportare 

 Dacă şablonul este nou, comparaţi 
rezultatele cu calculele dvs. 

 Notaţi rezultatele calculate de şablon 
în fişierul ETS. 

 
 
 
 

Tabel 3: Un exemplu mai complex, pentru descrierea unei proceduri. În acesta, 

cantitatea de clincher produsă se determinată în baza cifrelor privind 

vânzarea clincherului, pentru că nu există nicio posibilitate directă de 

cântărire pentru clincher sau materiilor prime în instalaţie. 
 

Element conform art. 12(2) Posibil conţinut (exemple) 

Titlul procedurii Calcularea clicherului 

Referinţă decelabilă şi verificabilă 
pentru identificarea procedurii; 

ClinkerCalc. V.1 

Postul sau departamentul responsabil 
pentru implementarea procedurii şi postul 
sau departamentul responsabil pentru 
managementul datelor aferente (dacă 
diferă) 

Administrarea procedurii: Administrator 
de mediu 

Contribuţii de date (colecţii lunare): 

 Departament vânzări: Tichete de 
cântar pentru camioanele încărcate 
cu ciment 

 Administrator unitate de ambalare: 
procotoale de producţie care indică 
masa şi tipul de ciment ambalat 

 Director fabrică măcinare: factori 
clicher pentru fiecare tip de ciment 

Descriere scurtă a procedurii  Administratorul de mediu 
colectează date de la persoanele 
incluse în "contribuţii de date" 

 Utilizând formulele prevăzute în textul 
principal al acestei proceduri, masa 
clicherului se calculează în baza 
factorului de clincher şi masa 
cimentului. 

 Este inclusă şi o diagramă privind 
fluxul de date în textul propriu-zis al 
procedurii 

Locaţia înregistrărilor şi informaţiilor 
relevante 

Exemplar tipărit: ………. 

Electronic: ………… 

Denumirea sistemului computerizat 
utilizat, unde e aplicabil 

………… 
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Element conform art. 12(2) Posibil conţinut (exemple) 

Lista standardelor EN sau a altor 
standarde aplicate, unde este relevant 

N. A. 

Lista surselor principale de date Tichetele de cântar a camioanelor: Cântar 
camion TS003 

Cântărirea sacilor mari: Cântar BB342 

Ambalaje pentru clienţi: Paleţii sunt 
număraţi

8 
de către administratorul 

unităţii de ambalare 

Descrierea etapelor de prelucrare 
relevante pentru fiecare activitate 
specifică fluxului de date 

[Ar trebui descris aici calculul detaliat, 
indicând locul de salvare al datelor de 
intrare şi de ieşire, cum sunt considerate 
lipsurile de date…] 

 

 
 

3.5 Liste de verificare şi incidente de declanşare a activităţilor 
 

În multe cazuri, ar fi bine să se stabilească activităţi de flux al datelor pentru 

realizarea de controale regulate la faţa locului sau pentru diverse probleme. 

Aceste controale vor declanşa, de obicei, o altă activitate. De exemplu, 

procedura ar putea fi "au fost toate probele de materiale XY pentru luna curentă 

fost trimise la laborator?". Rezultatul "Nu" va declanşa activitatea de "colectare 

probe rămase, prelevarea probelor suplimentare, dacă este necesar, marcarea 

lor în mod clar şi transmiterea către laborator". 

 
Exemple:                                                                                                                    

 

 Verificare lunară privind caracterul complet al fluxurilor de surse 
 Caracterul complet al probelor şi rezultatelor analizelor pentru fiecare lot de 

combustibil 
 Pentru fiecare instrument de măsurare: 

  Când trebuie să fie calibrat? 
 

  S-a realizat calibrarea planificată? 
 

  Au fost îndeplinite toate activităţile de întreţinere? 
 

  Există în stoc piesele de schimb necesare? 
 

Notă: Aceste controale cu termene lor de predare ar trebui să fie incluse în 

listele de obligaţii relevante. 

 
 

În plus, vor exista multe activităţi care nu depind de o verificare realizată de 

operator sau operatorul de aeronave, dar care trebuie să fie iniţiată în cazul în 

care se petrece un anumit eveniment. De exemplu, ar fi utilă o procedură care 

menţionează: "Când un camion de material de biomasă ABC este livrat, 

persoana care semnează bonul de livrare trebuie să solicite conducătorului auto 

al camionului o copie a dovezii că materialul îndeplineşte criteriile necesare de 

durabilitate (în cazul în care criteriile de durabilitate sunt relevante
9
).” 

 

Repectivele “proceduri declanşatoare de incidente" nu pot fi incluse în lista de 

obligaţii cu o anumită dată. Prin urmare, este importat ca întregul personal 

implicat să primească instruire 
 

 
8  

În acest exemplu, greutatea fiecărei pungi este determinată de un cântar în baza verificării 
naţionale legale metrologice, nefiind disponibile tichete individuale de cântar. 

9  
Pentru detalii privind criteriile de durabilite a biomasei, consultaţi Documentul de orientare Nr. 3. 
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regulată şi li se aduce la cunoştinţă că aceştia sunt responsabili pentru iniţierea 

acestor proceduri. Prima activitate în cadrul unei proceduri a început ca urmare 

a declanşării evenimentului ar trebui să fie întotdeauna "a se nota la dosar: Ce s-

a întâmplat, cine a fost responsabil, care a fost următorul pas (cine a fost 

informat, ce date au fost notate, de exemplu, greutatea camionului, ...) " 
 

Notă: Activităţile privind fluxul de date de acest tip ar putea avea nevoie de o 

legătură strânsă pentru a controla procedurile, sau unele pot fi considerate 

activităţi de control în sine (a se vedea pct. 4.4) 
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4 EVALUAREA RISCULUI 
 

4.1 Introducere – Definiţii 
 

“Risc” (R) este un parametru care ia în considerare atât probabilitatea (P) unui 

incident cât şi impactul acestuia (I). În ceea ce priveşte monitorizarea emisiilor, 

riscul se referă la probabilitatea efectuării unei denaturări (omisiune, declaraţie 

falsă sau eroare), şi impactul acesteia faţă de cifra anuală de emisii sau datele 

tonă-kilometru. Simplificând, se poate spune că R = P × I. Prin urmare, dacă 

oricare dintre probabilităţi sau impact este ridicat, şi riscul va fi ridicat, cu 

excepţia cazului în care alt parametru este foarte scăzut. În cazul în care 

probabilitatea şi impactul sunt ridicate, riscul va fi foarte mare. 
 

Cu cât este identificat un risc mai mare de operator sau operatorul de aeronave, 

cu atât mai importantă este punerea în aplicare a unei măsuri de control eficace 

pentru reducerea riscului. 
 

În cadrul monitorizării, raportării şi verificării (MRV) a emisiilor gazelor cu efect 

de seră,  definiţiile prezentate în articolul 3(1) şi (15) la (17) al Regulamentului 

A&V
10 

sunt cele mai importante: 
 

  "Risc inerent" (IR) nseamnă susceptibilitatea unui parametru din raportul de 

emisii anual de a conţine declaraţii materiale inexacte, presupunând că nu au 

existat activităţi de control asociate; 

  "Riscuri de control" (CR) înseamnă susceptibilitatea unui parametru din 

raportul de emisii anual de a conţine declaraţii materiale inexacte, fapt care nu 

este împiedicat, identificat şi corectat la timp de către sistemul de control; 

  "Risc de identificare"(DR) înseamnă riscul că un verificator nu va identifica o 

declaraţie materială inexactă sau o nonconformitate materială; 

  "Risc de verificare" (VR) înseamnă riscul, fiind o funcţie a riscului inerent, 

riscul de control şi riscul de detectare, despre care verificatorul exprimă o 

opinie de verificare inadecvată atunci când raportul operatorului sau 

operatorului de aeronave nu este fără denaturări semnificative. 

În limbaj simplificat, acest lucru înseamnă: Riscul inerent reflectă faptul că MRV 

este efectuat de către persoane, şi prin urmare, erorile se pot întâmpla pur şi 

simplu. Riscul de verificare reflectă calitatea sistemului de control. Cu cât este 

mai eficient sistemul de control al operatorului sau operatorului de aeronave, cu 

atât este mai mic riscul de control, şi anume probabilitatea unui eşec de a 

preveni erorile. În mod similar, riscul de identificare oferă un indiciu privind 

posibilitatea ca un verificator să nu poată detecta una sau mai multe denaturări 

care au fost scăpate din vedere în cadrul sistemului de control. În cele din urmă, 

riscul de verificare generală este rezultatul global al primelor trei. Poate fi descris 

sub forma VR =IR × CR × DR. 
 

Verificatorul trebuie să se străduiască a reduce VR cât mai mult posibil. Cu toate 

acestea, din punctul de vedere al operatorului sau operatorului de aeronave, 

există doar doi factori IR şi CR care generează riscul său general: 

 
 
 
 
 

10 
 MRR (articolul 3(9) şi (10) utilizează aceleaşi definiţii. Cu toate acestea, definiţia riscului de 
detectare este găsit doar în AVR. 
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Riscul inerent va fi redus cât mai mult posibil, prin alegerea surselor sigure de 

date şi căi scurte şi simple de comunicare.  Riscul controlului este redus prin 

stabilirea de activităţi eficiente de control. 

 
 
 

 
4.2 Ce trebuie evaluat 

 
În principiu, operatorul sau operatorul de aeronave ar trebui să efectueze 

evaluarea riscurilor pentru întregul flux de date de la obţinerea datelor primare 

de la instrumentele de măsurare la raportul final privind emisiile anuale sau 

raportul tonă-kilometru, inclusiv gestionarea documentelor şi stocarea datelor. 

Cu toate acestea, bunul simţ sugerează că trebuie utilizat un prag rezonabil 

pentru riscul general. Activităţile fluxului de date pentru care riscul asociat poate 

fi în mod rezonabil aşteptat să fie sub acest prag, poate fi exclus din această 

evaluare. 

Un exemplu pentru stabilirea pragului ar putea fi stabillirea impactului la jumătate 

din nivelul material
11 

al instalaţiei sau operatorului aeronavei, sau în mod mai 

conservator la, de exemplu, 20% din nivelul materialităţii. Pragul de probabilitate 

ar trebui să fie "mai puţin de o dată pe an", sau chiar mai mic pentru a fi în 

siguranţă. 
 

Pentru fiecare sursă de date, procesarea datelor sau etapa de prelucrare ar 

trebui să fie evaluată analizând prin "ce poate decurge greşit". De exemplu, 

dacă este contorizat gazul natural, contorul de gaz în sine, precum şi 

compensarea temperaturii/presiunii poate scădea, pot eşua doar pentru o 

perioadă scurtă de timp (în cazul în care au nevoie de energie electrică pentru 

funcţionare), pot fi încorecte (ca urmare a lipsei unei calibrări sau a uneia 

inexacte), transmisia de date (dacă este pe cale electronică) poate eşua, 

contorul poate fi citit inexact, citirile pot fi notate cu erori de scriere, notiţele 

scrise pe hârtie pot fi pierdute (dacă contorul este citit manual), debitul trebuie 

măsurat sau orice condiţii ambientale pot fi înafara specificaţiilor contorului, 

programul software pentru colectarea datelor poate conţine erori, hard disk-urile 

pentru stocare se pot strica, etc Chiar şi acest exemplu simplu ilustrează 

numărul mare de riscuri posibile, şi oferă o justificare pentru necesitatea stabilirii 

unui prag. Tabelul 4 prezintă un alt exemplu de listă a riscurilor posibile care 

urmează să fie evaluate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Articolul 23 al AVR: Nivelul de materialitate este de 5% din emisiile totale anuale pentru categoria 
instalaţiilor A şi B, precum şi operatorii de aeronave care emit până la 500 000 de tone de CO2 pe 
an, şi 2% pentru alte instalaţii şi operatori de aeronave. Pentru datele tone-kilometru, nivelul este 
5%. 
Reţineţi că nivelul de materialitate este o valoare utilizată pentru planificarea şi verificarea 
performanţei. Prin urmare, este un prag pentru o eroare "acceptabilă (a se vedea articolul 22 
alineatul (2) al AVR: "Operatorul sau operatorul de aeronave va corectaorice declaraţie materială 
inexactă sau neconformitate comunicată"). 
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Tabel 4:   Exemplu de riscurile asociate la un debitmetru cu înregistrator cronologic 
electronic de date. 

 

Etapă Flux de date Risc inerent Inexactitat
e de 
date 

Date 

Pierder
e 

1 Contorul măsoară 
debitul 

Debitul este în afara 
intervalului calibrat 

  

Temperatura mediului ambiant 
este în afara intervalului 
operaţional 

  

Eroare contor  

Timpul scurs de la ultima 
calibrare este mai mare 
decât în caietul de sarcini 

  

2. Înregistratorul 
cronologic 
înregistrează debitul şi 
timpul primit 

Pauză în transmiterea de date  

Interferenţă în transmisia de 
date 

 

Eroare înregistrator cronologic  

3. La începutul 
schimbului, operatorul 
citeşte afişajul digital 

Eroare de afişare  

Operatorul nu reuşeşte să 
citească afişajul 

 

Operatorul citeşte afişajul 
incorect 

  

4 Operatorul 
înregistrează citirea 
afişajul digital în 
jurnalul de bord. 

Operatorul înregistrează greşit o 
citire 

  

Eroare jurnal de bord  

 
 

4.3 Etape de urmat în evaluarea riscului 
 

Atunci când operatorul sau operatorul de aeronave efectuează o evaluare a 

riscurilor, analizează (de exemplu, prin utilizarea unui format de tabel adecvat) 

fiecare punct din fluxul de date pentru detectarea oricărui posibil incident (a se 

vedea 4.2) următoarele puncte: 

1. Tipul incidentului: (Ce poate decurge greşit?) 

2. Probabilitate: Cât de probabil este să se petreacă? (Secţiune 4.3.1) 

3.  Impact:  Cât de mare va fi eroarea (în ceea ce priveşte emisiile/t-km)?  (A 
se vedea secţiunea 4.3.2) 

4. Risc rezultând din probabilitate şi impact (a se vedea secţiunea 4.3.3) 

5. Activitate de control adecvată:  Cum poate fi riscul atenuat? (a se vedea 
capitolul 4.4) 

6. Risc final (general) rămas atunci când se ia în considerare activitatea de 
control. 

 
 

4.3.1 Probabilitate 
 

De obicei nu este necesară determinarea valorilor exacte cantitative pentru 

probabilitatea unui incident.  Este o practică comună de a utiliza formulări semi-

cantitative, cum ar fi "se întâmplă foarte des" până la "se întâmplă aproape 

niciodată". În funcţie de complexitatea instalaţiei sau activităţile operatorului de 

aeronave, este util să se definească, de exemplu, trei sau cinci nivele de 

probabilitate. Se furnizează un exemplu în tabelul 5. 
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Tabel 5: Exemplu de definiţii a cinci niveluri de probabilitate ce sunt utilizate în cadrul 

unei evaluări a riscurilor ETS UE. 
 

Foarte scăzut Puţin probabil să apară mai mult de o dată pe an 

Scăzut Poate să apară până la 4 ori pe an 

Moderat Poate să apară până la 12 ori pe an 

Ridicat Poate să apară până la 24 ori pe an 

Foarte ridicat Poate să apară de mai mult de 24 ori pe an 

 
 
 
 

4.3.2 Impact 
 

Similar cu probabilitate, trebuie definită o valoare semi-cantitativă pentru 

impactul unui incident, după caz, pentru circumstanţele instalaţiilor sau 

operatorului de aeronave. Definiţiile utile privind pragul se referă fie la cifre 

absolute ale emisiilor, sau procente din emisiile întregii instalaţiii sau aeronavei 

operatorului. Procentele pragului de materialitate ar putea fi, de asemenea, luat 

în considerare. Tabelul 

6 prezintă un exemplu referitor la emisii absolute (referindu-se la exemplul de la 

punctul 3.1, care este o instalaţie din categoria A). 
 

 
 

Tabel 6: Exemple ale definiţiilor a cinci niveluri de impact utilizate în cadrul unei 

evaluări a riscurilor ETS UE a instalaţiei probă descrise în secţiunea 3.1. 
 

Foarte scăzut Nici un efect notabil asupra parametrului măsurat 

Scăzut Efectul determină declaraţii eronate de max. ±50 tone CO2(e) 

Moderat Efectul determină declaraţii eronate de max. ±250 tone CO2(e) 

Ridicat Efectul determină declaraţii eronate de max. ±500 tone CO2(e) 

Foarte ridicat Efectul determină declaraţii eronate mai mari de ±500 tone CO2(e) 

 

 
 
 

4.3.3 Riscul 
 

Înainte ca operatorul sau operatorul de aeronave să poată evalua riscul pentru 

fiecare potenţial incident, trebuie definită o combinaţie a celor două scări din 

etapele anterioare. Tabelul 7 prezintă un exemplu. 
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Tabel 7: Exemplu de definiţii a cinci niveluri de impact ce sunt utilizate în cadrul unei 
evaluări a riscului ETS UE. 

Impact 

Foarte scăzut  scăzut  moderat  ridicat  Foarte ridicat 
 

Foarte scăzut 

Scăzut  

Moderat  

Ridicat 

Foarte ridicat 

 

Scăzut 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ridicat 

 
 
 
 
 

4.3.4 Evaluarea riscului inerent 
 

Folosind scara elaborată în cadrul celor trei etape anterioare, operatorul sau 

operatorul de aeronave poate atribui acum valorile pentru probabilitate, impact şi 

de risc pentru fiecare incident posibil. Deoarece aceste riscuri nu sunt încă 

atenuate, reprezintă un "risc inerent". Tabelul 8 prezintă câteva exemple de 

astfel de evaluări referitoare la instalaţia exemplu descrisă în secţiunea 3.1. În 

acest tabel sunt prezentate, de asemenea, exemple de măsuri propuse de 

reducere a riscurilor (activităţi de control) şi riscul estimat per ansamblu (de 

exemplu, cu aplicarea activităţilor de control). 
 

O privire de ansamblu ca cea din acest tabel este de aşteptat a satisface 

cerinţele articolului 12 alineatul (1) litera (b) din MRR (document justificativ 

pentru a fi prezentat autorităţii competente împreună cu planul de monitorizare). 
 
 
 

Tabel 8: Exemplu de evaluare a riscurilor pentru câteva incidente posibile în 

instalaţia descrisă în secţiunea 3.1. 
 

Incident Probabilitate Impact Risc 
inerent 

Activitate de control Risc 
general 

      
Factura de gaz este 
eronată 

moderat ridicat ridicat Comparare cu 
propriile citiri 

Scăzut 

      
Defecţiune contor Foarte scăzut ridicat moderat Contact furnizor 

combustibil 
disponibilitate ridicată 

Scăzut 

      
Lipsă incluziune a 
noului flux de surse 

Foarte scăzut Foarte 
ridicat 

moderat Lipsă, deoarece este 
puţin probabil 

moderat 
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4.4 Activităţi de control 
 

După ce operatorul sau operatorul de aeronave a evaluat riscurile asociate cu 

fluxul său de date, trebuie să fie stabilită a doua parte a sistemului de control, şi 

anume activităţile de control. Astfel cum s-a menţionat în capitolul 2, acest lucru 

poate fi un proces iterativ, şi anume proceduri de flux de date, riscurile asociate, 

activităţile de control şi riscul general rezultat se influenţează reciproc. Diferite 

tipuri de controale pot fi evaluate privind eficacitatea înainte de a-l alege pe cel 

mai bun. 
 

Activităţile de control sunt prevăzute în proceduri scrise. Astfel cum s-a 

menţionat mai devreme, acestea pot fi, uneori, strâns legate de procedurile 

fluxului de date. 

 

 
      Exemple

 
Câteva exemple de activităţi de control sunt incluse în tabelul 8 de 
mai sus. 

 

Pentru instalaţia exemplu descrisă în secţiunea 3.1 următoarele controale ar 

putea fi de ajutor: 
 

  Operatorul trebuie să efectueze citiri proprii ale contorul de gaz în mod 

regulat, şi, în special, la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 

  Aceste citiri proprii sunt folosite pentru a confirma valorile găsite în facturile 

furnizorului de gaz. 

  Principiul celor "patru ochi" ar trebui să se aplice cel puţin în raportul general 

anual de emisii (în analogie cu revizuirea independentă a verificatorului). 

 
 

4.5 Rezultatele Evaluării riscurilor - Flux final de date 
 

Ca pas următor şi final, activităţile de control sunt incluse în diagrama fluxului de 

date şi procedurile aferente, listele de verificare etc. Evaluarea riscurilor este 

finalizată cu ajutorul riscurile generale rămase după punerea în aplicare a 

activităţilor de control. Pentru exemplificare, diagrama fluxului de date 

prezentată în secţiunea 3.2 pentru instalaţia descrisă în secţiunea 3.1 poate fi 

actualizată, după cum se arată în figura 2. În această figură, sunt incluse 

activităţile de control descrise pentru exemplul din secţiunea anterioară. 

Activităţile de control sunt afişate în culoare roşie. 
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Monitorizarea emisiilor gazului natural 

 
Intrare  Activitate  Ieşire 

 
 
 

Valoarea contorului 

principal de gaz 

Citire contor gaz 

Administrator schimb 

1 ianuarie înainte de prânz 

Valoare iniţială consum de gaz 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
 

Volum gaz din 

Facturi 

Furnizor 
combustibil 

Colectarea datelor în 
fişiere ETS 

Manager Env 

A doua săptămână a lunii 

Volum gaz consumat pe lună 

Notă în fişierul MRV ETS 
UE 

 
 
 

Valoarea contorului 

principal de gaz 

Citire contor gaz 

Administrator schimb 

1 ianuarie înainte de prânz 

Valoare finală consum de gaz = 

următoarea valoare iniţială 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
 
 
 
 

Volum gaz consumat pe lună 

Notă în fişierul MRV ETS 
UE 

Calcularea Volumului 

anual de gaz consumat 

Manager Env 

Până la 15 ianuarie 

 
Volum de gaz consumat anual 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
Valoare iniţială şi finală consum 

de gaz 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

Compararea citirilor şi a cantităţii 

facturate 

Manager Env 

Până la 15 ianuarie 

Valoare finală consum de gaz = 

următoarea valoare iniţială 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
 

Factorul de emisie şi NCV al 

gazului natural Inventar naţional 

/ Notă în cadrul site-ului web al 

autorităţii competente 

 
Verificaţi ultimele EF şi NCV 

Manager Env 

Până la 15 ianuarie 

 
Vor fi folosite ultimele EF şi NCV 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 
 
 

Volum anual de gaz EF, NCV 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

Calcularea emisiilor pentru Gazul 

natural folosind şablonul AER al 

Comisiei Manager Env. 

Până la 20 ianuarie 

 
Emisii din gaz natural 

Intrare în AER 

 
 
 

Emisii din gaz natural 

Intrare în AER 

 
Revizuire (independentă) a AER 

Şef unitate HSEQ 

Prima săptămână a lunii februarie 

Aprobare AER pentru 
transmiterea către verificator 

Notă în fişierul MRV ETS UE 

 

 
 
 

Figura 2:  Diagramă finală a fluxului de date pentru instalaţia descrisă în secţiunea 

3.1. Elementele roşii sunt activităţile de control, astfel cum sunt 

subliniate în secţiunea 4.4. 
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5 SISTEM DE CONTROL 
 

Regulamentul M & R prevede ca operatorul sau operatorul de aeronave să 

stabilească un sistem eficient de control (articolul 58). Acest capitol este alcătuit 

din două părţi: 

 O evaluare a riscului (a se vedea capitolul 4), şi 

 Activităţi de control (a se vedea capitolul 4.4) pentru atenuarea riscurilor 
identificate. 

În plus faţă de ceea ce a fost discutat în capitolul 4, operatorii şi operatorii de 

aeronave ar trebui să se asigure că aceştia îndeplinesc cu sistemul lor de 

control cel puţin punctele enumerate în articolul 58 alineatul (3) din MRR. 
 

(a)  asigurarea calităţii echipamentului de măsurare ( articolul 59); 

(b) asigurarea calităţii sistemului informatic folosit pentru activităţile privind 

fluxul de date, inclusiv tehnologia computerizată de control a procesului; 

( articolul 60); 

(c) separarea atribuţiilor în activităţi privind fluxul de date şi activităţi de 

control, precum şi gestionarea competenţelor necesare; ( articolul 61); 

(d) revizuirile interne şi validarea datelor ( articolul 62);  

(e) corecţii şi măsuri corective; ( articolul 63); 

(f) controlul proceselor externalizate; ( articolul 64); 

(g) păstrarea înregistrărilor şi a documentaţiei, inclusiv gestionarea versiunilor 

documentelor. ( articolul 66). 

În continuare se prezintă o scurtă descriere a acestor cerinţe. 
 

 
 

5.1 Echipament de măsurare 
 

Articolul 59 "reaminteşte" operatorilor şi operatorilor de aeronave ceea ce ar 

trebui să fie clar în baza cerinţelor MRR privind abordarea nivelului. Toate 

instrumentele de măsurare relevante trebuie să fie etalonate cu regularitate, 

reglate şi verificate după caz privind specificaţiile acestora sau dacă sunt în 

conformitate cu legislaţia naţională relevantă, dacă este cazul. Pentru detalii vă 

rugăm să consultaţi documentul de orientare Nr. 4: "Orientare privind evaluarea 

gradului de incertitudine”
12

. Prin care sunt utilizate Sistemele de măsurare 

continuă a emisiilor (CEMS), articolul 59 alineatul (2) stabileşte cerinţele 

necesare, în special aplicarea standardului EN 14181 privind asigurarea calităţii. 

 

 
5.2 Sisteme IT 

 
Articolul 60 prevede ca sistemele informaţionale utilizate pentru monitorizare şi 

raportare să fie corect proiectate, documentate, testate, implementate şi 

menţinute. Controlul trebuie să fie exercitat în special privind accesul la sisteme, 

backup, recuperare, planificarea continuităţii şi a securităţii. Sisteme IT includ 

informaţii privind instalaţiile, sisteme distribuite de control şi calculatoarele de 

măsurare a debitului etc. 

 
 
 

12 
Vă rugăm consultaţi secţiunea 1.3 pentru a descoperi unde puteţi obţine alte documente de 

orientare. 
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5.3 Separarea funcţiilor 
 

Pe scurt, articolul 61 solicită ca principiul celor "patru ochi" să fie cât mai utilizat 

posibil, asigurând competenţa personalului implicat. 

 

 
5.4 Verificări interne şi validarea datelor 

 
Operatorii şi operatorii de aeronave au obligaţia să verifice în mod regulat datele 

colectat de-a lungul anului. Acest lucru este destinat prevenirii situaţiilor în care 

verificatorul constată erori sau lipsa datelor foarte târziu în cadrul procesului, 

atunci când măsurile corective sunt iniţiate târziu. Procedurile scrise adecvate 

trebuie să fie stabilite, stabilind tipurile de controale care urmează să fie 

efectuate (compararea datelor în timp, compararea datelor din surse diferite, în 

cazul în care este posibil, controalele de plauzibilitate a datelor privind emisiile 

cu datele de producţie, etc). Articolul 62 enumeră controalele minime care 

trebuie să fie incluse. De asemenea, subliniază faptul că aceste proceduri de 

control trebuie, în măsura în care este posibil, să conţină criterii sau praguri 

pentru respingerea datelor. şi anume, operatorul sau operatorul de aeronave 

trebuie să decidă în avans cu privire la criteriile care ar putea duce la acţiuni 

corective. 

 

 
5.5 Corecţii şi acţiuni corective 

 
Articolul 63 stabileşte cerinţele pentru operatori şi operatorii de aeronave cu 

privire la modul de a reacţiona în cazul în care în urma verificărilor interne, se 

găsesc date care trebuie să fie respinse. În esenţă, articolul prevede că orice 

corecţii ale datelor trebuie să evite o subestimare a emisiilor. În plus, trebuie 

determinată cauza principală a disfuncţionalităţii sau erorii. Dacă este relevant, 

corecţia trebuie să fie însoţită de măsuri corective corespunzătoare în ceea ce 

priveşte cauza principală a erorii (de exemplu, înlocuirea unui instrument de 

măsurare defect, utilizarea unui alt laborator, îmbunătăţirea activităţilor de 

control) 
 

Notă: Astfel de acţiuni corective ar putea avea un impact asupra planului de 

monitorizare şi / sau procedurile sale.  Pentru cerinţele privind actualizarea 

planului de monitorizare vă rugăm să consultaţi pct. 5.6 din Documentul de 

orientare nr. 1 (pentru instalaţii) sau punctul 6.5 din documentul de orientare nr. 

2 (pentru operatorii de aeronave). 

 

 
5.6 Procese externalizate 

 
Rezumând articolul 64, operatorul sau operatorul de aeronave are întreaga 

responsabilitate pentru buna funcţionare a oricărei activităţi de colectare a 

datelor sau a etapelor de prelucrare care au fost externalizate (cum ar fi 

analizele de laborator externe, întreţinerea echipamentului de măsurare, ...).  

Astfel, acestea trebuie să fie incluse în sistemul de control, în special în ceea ce 

priveşte revizuirea rezultatelor, stabilirea criteriilor pentru buna funcţionare şi, 

dacă este necesar, pentru iniţierea acţiunilor corective corespunzătoare.  

Criteriile pentru buna funcţionare pot fi utile, în special, în cazul în care sunt deja 

incluse în contractul încheiat între operator sau operatorul de aeronave şi 

furnizorul activităţii externalizate. 
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5.7 Păstrarea registrelor şi documentarea 
 

Operatorul sau operatorul de aeronave este obligat de articolul 66 să păstreze 

înregistrări ale tuturor "datelor şi informaţiilor relevante" (inclusiv informaţiile 

enumerate în anexa IX a MRR). Acest lucru este necesar pentru verificarea 

robustă, deoarece verificatorii nu pot lucra pe bază de presupuneri sau acuzaţii, 

ci folosind numai dovezi obiective clare pentru evaluările acestora.  Acesta este 

motivul pentru care rezultatele tuturor procedurilor privind fluxul de date şi 

procedurile de control ar trebui să fie salvate, fie într-un sistem IT sau într-un 

fişier de hârtie, sau într-un jurnal de bord. Datele şi informaţiile stocate trebuie să 

permită verificatorului să urmeze piste complete de audit. 
 

În plus, păstrarea acestor datelor este necesară pentru cel puţin 10 ani de la 

data depunerii raportului verificat.  Acest lucru înseamnă că hârtia trebuie să fie 

suficient de rezistentă bine indexată pentru o identificare clară (inclusiv 

gestionarea versiunilor documentelor), iar sistemele IT trebuie să fie create 

astfel încât datele să poată fi recuperate după această dată (de exemplu, 

formatele de date eXotic trebuie să fie evitate, trebuie păstrate suficiente fişiere 

de copiere de siguranţă, etc) 
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6 ANEXĂ 
 

6.1 Acronime 
 

ETS UE Schema UE de comercializare a emisiilor 

MRV  Regulament de monitorizare şi raportare  

MRG 2007 Linii directoare privind monitorizarea şi raportarea 

MRR  Regulament de monitorizare şi raportare (Regulament M&R)  

AVR  Regulament de Acreditare şi verificare (Regulament A&V)  

MP  Plan de monitorizare 

Permis permis emisii GES 
 

CIM măsuri la nivel comunitar măsurile comunitare complet 

armonizate de aplicare (de exemplu, reguli de alocare bazate pe 

articolul 10a din Directiva ETS UE) 
 

CA  Autoritate Competentă 
 

ETSG Grup de susţinere ETS (un grup de experţi ETS sub egida reţelei 

IMPEL, care s dezvoltat note importante de orientare pentru 

punerea în aplicare a MRG 2007) 
 

IMPEL Reţeaua europeană de punere în aplicare a legislaţiei din 

domeniul mediului (http://impel.eu) 
 

AER   Raport anual de emisii 
 

CEMS  Sistem de Analiză şi Monitorizare Continuă a Emisiilor 
 

MPE Eroare maximă admisă (termen utilizat de obicei în verificarea 

naţională metrologică legală) 
 

MS   Stat Membru(s) 
 

CCS   Captarea şi stocarea [geologică] a carbonului 
 

GD  Document Orientativ 

http://impel.eu/
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6.2 Texte Legislative  
 

Directiva EU ETS: Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a 

cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare 

a Directivei 96/61/CE a Consiliului 96/61/EC,  cel mai recent modificată prin 

Directiva 2009/29/CE. Descărcare versiune consolidată  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:200906

25:EN:PDF 
 

 
Regulamentul M&R: Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 

2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:

PDF 

 
Regulamentul A&V:  Regulamentul (UE) Nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 

2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a 

rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în 

conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0001:0029:EN 

:PDF 

 
MRG 2007:  Decizia Comisiei nr. 2007/589/EC din 18 iulie 2007 de stabilire a 

unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului. Versiunea completă descărcabilă conţine toate modificările: MRG 

pentru activităţi cu emisii de N2O, activităţi aviatice; captare, transport prin 

conducte şi de stocare geologică a CO2, precum şi pentru activităţile şi gazele cu 

efect de seră incluse numai începând din 2013. Descărcare: http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0589:201109

21:DE:PDF 

 
Directiva RES:  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, 

de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/EC.  

Descărcare:  http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:

PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:EN:PDF
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7 ANEXĂ: EXEMPLE SUPLIMENTARE PENTRU 
ACTIVITĂŢILE DE CONTROL 

 
Următoarea anexă este preluată dintr-un document de lucru al Grupului de lucru 

privind monitorizarea în cadrul Forumului de Conformitate ETS UE. Acesta este 

destinat completării capitolului 5, şi de a demonstra ce fel de activităţi pot fi utile 

pentru a îndeplini cerinţele prevăzute în articolele 59 la 66. 
 

 
Echipamente de măsurare (art. 
59) 

 

  Descrieţi măsurile luate pentru a vă asigura că echipamentul este corect 

instalat şi operat, în conformitate cu recomandările producătorului, astfel încât 

să poată realiza incertitudinea specificată pentru categoria relevantă a 

nivelului peste intervalul complet de funcţionare preconizat şi de condiţiile 

ambientale. 

  Descrieţi modul în care elementele individuale ale echipamentelor 

(componente de măsurare, cum ar fi presiunea, temperatura etc) sunt 

identificate şi înregistrate, astfel încât acestea să fie trasabile. 

  Descrieţi modalităţile de calibrare şi întreţinere, inclusiv standardele de 

calibrare aplicate, cum este calibrarea şi întreţinerea programată şi 

înregistrată şi modul în care se asigură faptul că etalonările programate şi 

activităţile de întreţinere sunt efectuate. 

  Descrieţi procedurile secundare de măsurare care pot fi utilizate în cazul în 

care există disfuncţionalităţi ale echipamentelor. 

 
Sisteme IT (art. 60) 

 

  Descrieţi măsurile luate pentru a vă asigura că echipamentul este corect 

instalat şi operat, în conformitate cu recomandările producătorului, astfel încât 

să poată realiza frecvenţa necesară a înregistrărilor, cantitatea datelor salvate 

şi cerinţele de procesare a datelor. 

  Descrieţi modul în care elementele individuale ale echipamentelor 

(componente) sunt identificate şi înregistrate, astfel încât acestea să fie 

trasabile. 

  Descrieţi măsurile, cum ar fi sursele de alimentare de rezervă instalate 

pentru a asigura siguranţa funcţionării. 

  Descrieţi măsurile precum copierea de siguranţă a datelor şi stocarea 

externă pentru a asigura siguranţa datelor. 

  Descrieţi modalităţile de întreţinere, inclusiv modul în care întreţinerea este 

programată şi înregistrată, precum şi modul în care se asigură că activităţile 

programate de întreţinere sunt efectuate. 

  Descrieţi procedurile de înregistrare şi procesare a copiilor de siguranţă a 

datelor ce pot fi utilizate dacă sistemul IT prezintă defecţiuni. 

 
 

Separarea funcţiilor (art. 61) 
 

  Descrieţi responsabilităţile şi competenţele obligatorii ale întregului personal 

implicat în activităţile privind fluxul de date. 

  Descrieţi modul în care se asigură că doar personalul cu competenţele 

necesare îndeplineşte responsabilităţile relevante pentru activităţile privind 

fluxul de date. 
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  Descrieţi modul în care responsabilităţile de procesare sunt separate de 

responsabilităţile de control (funcţii atribuite unor persoane diferite). 

 Descrieţi cum se gestionează schimbările de personal. 
 

 
Verificări interne şi validarea datelor (art. 62) 

 

  Descrieţi verificările ce sunt realizate pentru validarea datelor produse de 

echipamentul de măsurare. 

  Descrieţi verificările care sunt întreprinse pentru a confirma că sistemele IT 

funcţionează corespunzător. 

 Descrieţi modul în care sunt revizuite înregistrările privind întreţinerea şi 
etalonarea. 

 Descrieţi modul în care sunt revizuite înregistrările privind instruirea. 

 Descrieţi modul în care sunt revizuite măsurătorile şi procedurile de 
raportare. 

 Descrieţi modul în care sunt revizuite înregistrările acţiunilor corective. 
 

 
Corecţii şi acţiuni corective (art. 63) 

 

 Descrieţi cum sunt identificate şi corectate erorile şi lipsurile. 

 Descrieţi modul în care sunt înregistrate corecţiile de date. 

 Descrieţi cum sunt corectate şi înregistrate defecţiunile echipamentului. 
 

 
Procese externalizate (art. 64) 

 

  Identificarea tuturor proceselor externalizate privind măsurarea şi raportarea 

emisiilor de gaz cu efect de seră. Acestea ar putea include analize de 

laborator, date de consum şi de compoziţie prevăzute de furnizori, calibrarea 

şi întreţinerea echipamentelor de măsurare şi cele IT, etc. 

  Descrieţi cine din cadrul organizaţiei dumneavoastră este responsabil pentru 

monitorizarea performanţei fiecărui serviciu externalizat. 

  Descrieţi nivelul serviciilor specificate în contractele de servicii externalizate. 

  Descrieţi procedurile pentru monitorizarea performanţei furnizorilor de 

servicii externalizate. 

 
 

Păstrarea registrelor şi documentarea (art. 66) 
 

  Identificarea tuturor documentelor şi înregistrărilor privind măsurarea şi 

raportarea emisiilor de gaz cu efect de seră. Acest lucru ar putea include 

procedurile de gestionare, procedurile de operare, specificaţiile 

echipamentelor, manualele echipamentelor, certificatele de calibrare şi 

întreţinere şi registrele, înregistrarea responsabilităţilor şi instruirii 

personalului, contracte pentru servicii externalizate, rapoarte de date şi 

jurnale, rapoarte de eroare. 

 Descrieţi modul în care sunt identificate diferite versiuni ale documentelor. 

  Descrieţi modul în versiunile curente ale documentelor sunt identificate şi 

cum este restricţionat accesul la documente vechi. 

  Descrieţi modul în care documentele sunt revizuite şi actualizate şi modul în 

care noile versiuni sunt autorizate înainte de utilizare. 


