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Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră  
 

București, Str. Feleacu nr. 14B, sector 1 
 

aparţinând de SC AEROQ SA 
 

Nr. grupă de 
activitate 

Domenii de acreditare 

1a 
Arderea combustibililor în instalaţii care utilizează numai combustibili comerciali standard definiţi în 
Regulamentul (EU) nr. 601/2012 sau care utilizează gaze naturale în instalaţii de categoria A sau B 

1b Arderea combustibililor în instalaţii, fără restricţii 

2 Rafinarea uleiurilor minerale 

Producerea cocsului 

Producerea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice) prăjite sau sinterizate, inclusiv 
peletizarea 

3 

Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv turnarea continuă 

Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje) 

Producerea de aluminiu secundar 4 

Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor 

5 Producerea de aluminiu primar (emisii de CO2 şi PFC) 

Producerea clincherului de ciment 

Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei 

Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă 

Fabricarea prin ardere de produse ceramice 

Fabricarea de material izolant din vată minerală 

6 

Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips 

Producerea de amoniac 

Producerea substanțelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau parțială 
sau prin procese similare 

8 

Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parțială 

9 Producerea acidului azotic (emisii de CO2 şi NO2) 

12 Activităţi de aviaţie (emisii anuale şi date tonă - kilometru) 

98 

Alte activitati în temeiul art. 10a din Directiva 2003/87/CE:  

1a - Arderea combustibililor în instalaţii care utilizează numai combustibili comerciali standard definiţi 
în Regulamentul (EU) nr. 601/2012 sau care utilizează gaze naturale în instalaţii de categoria A 
sau B 

1b - Arderea combustibililor în instalaţii, fără restricţii 

2 – Rafinarea uleiurilor minerale 

3 – Producerea cocsului 

3 – Producerea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice) prăjite sau sinterizate, inclusiv 
peletizarea 

3 – Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv turnarea continuă 

4 - Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje) 
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Domenii de acreditare 

4 - Producerea de aluminiu secundar  

4 – Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor 

5 – Producerea de aluminiu primar (emisii de CO2 şi PFC) 

6 – Producerea clincherului de ciment 

6 – Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei 

6 – Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă 

6 – Fabricarea prin ardere de produse ceramice  

6 – Fabricarea de material izolant din vată minerală 

6 – Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips 

8 – Producerea de amoniac 

8 – Producerea substanțelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau 
parțială sau prin procese similare 

8 – Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parțială 

9 – Producerea acidului azotic (emisii de CO2 şi NO2) 
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