Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
DIRECȚIA SCHIMBĂRI CLIMATICE
SERVICIUL REGLEMENTARE GAZE CU EFECT DE SERĂ ȘI
ADMINISTRARE CONTURI NAȚIONALE
Formular pentru Operatorii din aviație cu datele reprezentanților autorizați

Detalii privind contul:
Numele operatorului din aviație
Reprezentat de domnul/doamna
Adresa operatorului (titularului de
cont)
Cod poştal
Localitatea
Ţara
Număr de telefon 1
Număr de telefon 2
Fax
Adresa de e-mail
Acordați permisiunea ca datele dvs
de contact să fie publicate pe
website-ul registrului?

O Da

O Nu

Preferințele privind lista conturilor de încredere:

Propuneți transferuri către conturi din lista de
conturi de încredere fără aprobarea celui de-al
doilea reprezentant autorizat (Numai principiul cu
2 ochi)?
Propuneți transferuri către conturi din lista de
conturi de încredere cu aprobarea celui de-al
doilea reprezentant autorizat (Principiul cu 4 ochi)?
Permiteți transferuri către conturi care nu sunt în
lista de conturi de încredere?

O Da

O Nu

O Da

O Nu

O Da

O Nu

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031
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Detalii privind organizația și planul de monitorizare:
Numele organizației
Codul unic în temeiul
Regulamentului nr.
748/2009 al Comisiei
Codul de identificare al
planului de monitorizare
Planul de monitorizare –
primul an de
aplicabilitate
Adresa
Cod poștal
Localitatea
Ţara
Număr de telefon 1
Număr de telefon 2
Fax
Adresa de e-mail

Detalii AR1:
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
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Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului

o
o
o

Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat

O Da

O Nu

Detalii: AR2
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului
Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

o
o
o

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat

O Da

O Nu
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Detalii: AR3
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului

o
o
o
o

Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat
de vizualizare a contului

O Da

O Nu

Detalii: AR4
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
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Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului

o
o
o
o

Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat
de vizualizare a contului

O Da

O Nu

Detalii: AR5
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
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Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului

o
o
o
o

Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat
de vizualizare a contului

O Da

O Nu

Detalii: AR6
Nume
Prenume
Funcţia
Adresa
Oras
Cod poştal
Ţara
Limba

O Engleza

O Româna

Număr de telefon mobil
Număr de telefon
Fax
Adresa de e-mail
Data naşterii
Locul naşterii (ţara şi
localitatea)
Documentul de identitate
Numărul documentului
de identitate
Drepturile în calitate de
reprezentant autorizat al
contului

o
o
o
o

Acordați permisiunea ca
datele dvs de contact să
fie publicate pe websiteul registrului?

de a iniția procese
de a aproba procese, dacă este necesar
de a iniția procese și de a aproba procesele inițiate de
un alt reprezentant autorizat
de vizualizare a contului

O Da

O Nu
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Semnături:
Locul și data
AR1

AR2

Numele complet

Numele complet

Semnătura

Semnătura
AR3

AR4

Numele complet

Numele complet

Semnătura

Semnătura
AR5

AR6

Numele complet

Numele complet

Semnătura

Semnătura
Titularul contului
Numele complet
Semnătura

NOTĂ:
Drepturile reprezentanților autorizați sunt stabilite în acord cu prevederile Art.20, pct. 1, 2 (a),5 din Regulamentul Delegat
(UE) nr.1122/2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește
funcționarea registrului Uniunii:
,, (2) La deschidere, fiecare cont are cel puțin doi reprezentanți autorizați cu una dintre următoarele combinații de
drepturi:
(a) un reprezentant autorizat cu drept de inițiere a proceselor și unul cu drept de aprobare a proceselor;
(b) un reprezentant autorizat cu drept de inițiere a proceselor și de aprobare a proceselor inițiate de un alt reprezentant
autorizat și unul cu drept de aprobare a proceselor;
(c) un reprezentant autorizat cu drept de inițiere a proceselor și unul cu drept de inițiere a proceselor și de aprobare
a proceselor inițiate de un alt reprezentant autorizat;
(d) doi reprezentanți autorizați cu drept de inițiere a proceselor și de aprobare a proceselor inițiate de un alt
reprezentant autorizat.
(5) În afară de reprezentanții autorizați menționați la alineatele (1) și (2), conturile pot avea și reprezentanți autorizați
care au doar drept de vizualizare a contului. ,,
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI (ANPM) cu sediul în București, Splaiul Independenței,
nr.294 este Operator de date cu caracter personal.
Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat fie prin poștă pe adresa sediului ANPM fie prin e-mail la
adresa: adrian.magda@gdprservicii.ro
Scopul prelucrării de date personale cuprinse în acest formular este acela de a asigura contabilizarea precisă a
tranzacțiilor din cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii
(EU ETS), instituit prin Directiva 2003/87/CE. Registrul Uniunii este o bază de date electronică standardizată și
securizată care conține elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării, după
caz, a certificatelor, precum și la asigurarea accesului publicului și a confidențialității, după caz.
Prelucrarea datelor personale se va face în temeiul Art. (1) lit.c, din egulamentul 79/201 UE prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului
Prezentul document conţine un număr de 7 (șapte) pagini
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