
ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR 
Bucureşti, Calea Vitan no. 242, sector 3, cod 031301 

CIFRO 4311980 

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru verificare şi validare. 

CERTIFICAT DE ACREDITARE 

Nr. OV 003 

Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, recunoscută ca Organism 
Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: 

CEPROCIM SA 

Bucureşti, B-dul Preciziei nr. 6, sector 6 

prin 

Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră 

îndeplineşte cerinţele SR EN ISO 14065:2013 şi este competentă să realizeze 
activităţi de VERIFICARE A RAPOARTELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067, aşa cum 
se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare. 

Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor 
de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR. 

Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1/10.10.2019 (1 pagină), parte integrantă 
a acestuia. 

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esenţial, care poate fi revizuit 
şi emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de 
acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro. 

Data acreditării iniţiale: 28.10.2013 
Data reînnoirii acreditării: 28.10.2021 
Data expirării acreditării: 27.10.2025 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
DE ACRE DIT ARE 

dr. ing. Dumitru DINU 

(_____)n� 

Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligaţia de a obţine toate aprobările şi 
autorizaţiile necesare pentru funcţionarea sa conform legii. 

Reproducerea parţială a prezentului certificat este interzisă. 



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. OV 003 
Data emiterii Anexei nr. 1: 10.10.2019 

CEPROCIM SA 

prin Organism de Verificare Emisii de Gaze cu Efect de Seră - OVEGES 

Bucureşti, B-dul Preciziei nr. 6, sector 6 

Nr. grupă 
de 

activitate 

1a 

1b 

6 

98 

Domeniul de aplicare a acreditării 

Arderea combustibililor în instalaţii în care se utilizează numai combustibilii comerciali standard definiţi 
în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 sau în instalaţii din categoria A sau B în care 
se utilizează oaze naturale. 
Arderea combustibililor în instalatii, fără restricţii ....---� 
Producerea clincherului de ciment /..--.... ",., 

Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a maonezitei ( '\ t 

Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă "' ' ,' 

Fabricarea prin ardere de produse ceramice '\... '" I -..._
Fabricarea de material izolant din vată minerală •; 

Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos şi a altor produse din gips 
Alte activităţi în temeiul art. 1 Oa din Directiva 2003/87/CE: 
1a. Arderea combustibililor în instalaţii în care se utilizează numai combustibilii comerciali standard 
definiV în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 sau în instala�i din categoria A sau B în 
care se utilizează gaze naturale. 
1 b. Arderea combustibililor în instalaţii, fără restricţii 
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 olăcilor din iosos si a altor oroduse din Qips

Sfârşit document 

-tl!<.:11:,, 
t-" {• 

O' 
"'-:, 

� RENAR f 
'� OIRECTO!l f.
"'1
1 

GEHE::;,"IL ,,� 

'- :; ,.. -·--·-·' 

Pag. 1 / 1 


