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1. Preambul 

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94/31.12.2018 a fost publicat Regulamentul (UE) 

2018/2067 și înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei privind verificarea rapoartelor de 

emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea 

verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Principalul obiectiv al acestei politici, este asigurarea cadrului necesar realizării tranziției la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind 

verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE al Parlamentului 

European și al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/2067. 

2. Pregătirea si realizarea tranziţiei 

2.1. SRAC va efectua tranzitia acreditarii pentru Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 

in cursul anului 2019. 

2.2. In aceasta perioada de tranzitie, SRAC va parcurge urmatorii pasi: 

- intocmirea unei Fise de dezvoltare privind Planul de tranzitie; 

- identificarea aspectelor de noutate, analizarea nevoilor de proceduri care trebuie 

revizuite / intocmite si revizuirea procedurilor care necesita actualizari conform 

cerintelor standardului ISO 50003/2014   

- implementarea documentelor revizuite; 

- evaluarea functionarii sistemului de management al calitatii din SRAC prin audit 

intern si analiza de management 

2.3. Respectarea cerinţelor acestui regulament asigura că organismele de verificare operează 

competent, consecvent şi imparţial, facilitând astfel recunoaşterea acestor organisme şi 

acceptarea verificarilor acestora la  nivel naţional.  

2.4. Pana la data de 30.04.2019 procesul de up-gradare a documentelor SRAC si instruire a 

personalului implicat se va finaliza astfel incat SRAC va putea începe procesul de acreditare 

după Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067. 

2.4. Pana la data de 15.05.2019 SRAC va depune la RENAR solicitarea de tranzitie . 

2.5. Toate auditurile de verificare a Rapoartelor de emisii GES aferente anului 2019  se vor efectua 

numai conform Regulamentului (UE) 2018/2067. 

 


