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FUNDAMENTAREA POLITICII

1.1. Politica SRAC privind verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera conform
Regulamentului nr. 601 / 2012 se bazeaza pe principiul fundamental că activitatile
desfasurate pe perioada verificarii trebuie să furnizeze plus valoare sistemului de
management al clientului privind procesul de masurare si monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de sera, sa realizeze creşterea încrederii clienţilor în serviciile oferite de
SRAC .
2.

FORMULAREA POLITICII

2.1. Politica SRAC privind desfăşurarea procesului de verificare este de a ajunge la o
opinie privind verificarea cu asigurare rezonabilă că:
-

datele prezentate în rapoartele de monitorizare emisii sunt declarate corect (de
exemplu: că raportul nu conţine denaturări semnificative);
- Raportul de emisii este în conformitate cu permisul EU ETS şi cu planul de
monitorizare pentru instalaţii aprobat;
2.2. SRAC dă o atenţie deosebită calităţii serviciilor oferite, deci inclusiv a celor de
verificare GES, astfel încât să fie satisfăcute necesităţile şi aşteptările clienţilor. În
acest sens în cadrul SRAC este implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu un
sistem de management al calităţii in conformitate cu SR EN ISO 14065:2013.
2.3. Politica SRAC este de a conştientiza clienţii privind cerinţele Regulamentului nr. 601 /
2012 si necesitatea implicarii tuturor angajatilor. Se urmăreşte de asemenea prin
această conştientizare să se ajungă la o gestionare corespunzătoare de către clienţi a
sistemelor de masurare si monitorizare a emisiilor GES si la gasirea de solutii de
reducere a acestor emisii.
2.4. SRAC asigură, pentru desfăşurarea controlata a procesului de verificare, echipe de
verificare formate din verificatori GES si experţi competenţi, recunoscuţi SRAC,
monitorizati si evaluati periodic, conform procedurilor interne. Calificarea echipelor de
verificare SRAC se refera la:
-

Cunoşterea cerintelor EU ETS, a standardelor aplicabile, a documentelor de
reglementare/ legislative şi a documentelor/ standardelor de specialitate în
domeniul verificat.
- Utilizarea de tehnici de verificare performante.
- Respectarea unei etici comportamentale adecvate.
2.5. SRAC asigură deplina confidenţialitate a informaţiilor specifice clienţilor.
2.6. SRAC asigură o evaluare obiectivă a tuturor clienţilor, verificatorii fiind permanent
instruiţi asupra modului de abordare a problemelor. Sunt elaborate şi aduse la
cunoştinţa verificatorilor documentele SRAC necesare desfăşurării activităţii de
verificare GES.
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