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1.

INTRODUCERE

Scopul acestui regulament specific este de a prezenta regulile de aplicare a cerinţelor specifice
de acreditare a organismelor care efectuează sarcini de evaluare a conformităţii în domeniul
reglementat de Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31.03.2011 de stabilire a
criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie
deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 08.04.2011.
Regulamentul (UE) nr. 333/2011 stabileşte criteriile de determinare a condiţiilor în care deşeurile
de fier, oţel, aluminiu, inclusiv deşeurile de aliaje de aluminiu nu mai constituie deşeuri.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 333/2011 producătorii trebuie să pună în
aplicare un sistem al calităţii adecvat, care să demonstreze conformitatea acestuia cu criteriile
menționate la art. 3 și art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 333/2011.
Organismele acreditate poartă întreaga responsabilitate pentru activităţile pe care le desfăşoară
şi documentele pe care le emit şi nu pot utiliza acreditarea acordată de RENAR pentru a fi
exonerate de răspundere sau împărţirea responsabilităţii.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Dispozițiile prezentului regulament specific se aplică tuturor organizațiilor, persoane juridice
române, înregistrate conform legislației în vigoare, care solicită acreditarea , așa cum este definită
la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, pentru a
desfășura servicii de certificare a sistemului de management al calității cu dispoziţiile
Regulamentului 333/2011.
De asemenea, aceste dispoziţii sunt aplicabile şi organizaţiilor acreditate pentru a desfășura
aceste servicii.

3.

TERMINOLOGIE, DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

3.1 Terminologie și definiții
Se aplică terminologia şi definiţiile din:
SR EN ISO/IEC 17011:2018 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare
care acreditează organisme de evaluare a conformităţii
SR EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe
Regulamentul (UE) nr. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care
anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European și Consiliului
3.2 Prescurtări
OEC

– organism de evaluare a conformităţii
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4.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU ACREDITARE

4.1 OEC trebuie să îndeplinească cerințele din versiunile în vigoare ale documentelor de referință
menționate mai jos:
4.1.1

Standard pentru acreditare

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe
4.1.2

Legislaţie

a)
europeană
Regulamentul (UE) nr. 333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care
anumite tipuri de deşeuri metalice nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului
b)
națională
Ordinul MAI Nr. 117/19.05.2010, CNCAN Nr. 89/08.04.2010, ANAF Nr. 21707/14.04.2010 pentru
aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe
întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare.
Aceste
documente
sunt
disponibile
pe
http://eur-lex.europa.eu/,
respectiv
http://www.mmediu.ro/legislatie/gestiune deșeuri.htm.
4.1.3

Documente RENAR

P-13
P-16
P-17
P-19
P-21
P-27
RE-01
RE-02

RS-5.2 SM

4.1.4

– Politica privind tratarea reclamațiilor
– Politica privind tratarea neconformităților constatate la evaluarea OEC
– Politica privind supravegherea și reevaluarea
– Politica privind acreditarea în domeniile reglementate
– Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării
– Politica privind tratarea apelurilor
– Regulament pentru acreditare
– Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la
statutul de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul
RENAR de semnatar al acordurilor de recunoaştere multilaterală
– Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care
efectuează audit și certificare de sisteme de management – calitate, mediu,
sănătatte și securitate ocupațională, dispozitive medicale conform SR EN
ISO/CEI 17021-1:2015

Alte documente

SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
SR EN 13920-1:2003 – Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 1: Condiţii
generale, prelevare şi încercări.
4.2

Cerințele de acreditare pot fi modificate, fie ca urmare a revizuirii sau înlocuirii standardelor
de acreditare, fie ca urmare a unor schimbări survenite în cadrul legislativ.
RENAR va adopta aceste modificări în propriile documente, conform Politicii privind tranziția
la noi standarde internaționale P-07 și Politicii privind schimbarea condiţiilor de acreditare
P-08.
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5.

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU APLICAREA STANDARDULUI SR EN ISO/CEI 170211:2015

Capitolul 5 urmăreşte ordinea articolelor din standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
Notă: Articolele din standard pentru care nu au fost necesare prevederi specifice nu sunt
menționate.
5.1
OEC care solicită acreditarea trebuie să îndeplinească prevederile articolelor din
standardul de acreditare, prevederile din Regulamentul specific RS-5.2 SM și următoarele
prevederi specifice:
5.2 Art. 7.1 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
Cerinţe de competenţă pentru auditorii OEC:
1. Studii: studii universitare tehnice, specializare metalurgie, chimie industrială sau
similare;
2. Experienţă profesională în domeniu:
- activitate în domeniul metalurgic şi similar: minim 3 ani;
- permis de exercitare de nivel minim II, emis de CNCAN în conformitate cu
prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare activităților
nucleare și desemnare a expertilor acreditați în protecție radiologică, aprobate prin
Ordinul președintelui CNCAN nr. 202/2002 pentru responsabili privind securitatea
radiologică;
3. Instruire:
- Instruire cu planuri şi metode de eşantionare;
- Instruire reglementări şi legislaţie europeană şi naţională în vigoare referitoare la
deşeuri şi substanţele chimice periculoase.
5.3 Art. 9 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
(1) OEC trebuie să documenteze şi să aplice proceduri adecvate de evaluare şi
monitorizare a activităţilor operatorului (producătorului) în conformitate cu criteriile
menţionate la articolele 3 şi 4 din Regulamentul nr. 333/2011, a cerinţelor Ordinului
MAI nr. 117/2010 şi ale seriei de standarde SR EN 13920.
(2) OEC poate utiliza echipamente proprii, poate subcontracta anumite activităţi unui
organism de inspecţie sau unui laborator acreditate şi, după caz, autorizate conform
legii, pentru activitatea de verificare a radioactivităţii. OEC poate utiliza facilităţi şi
echipamente care pot fi împrumutate, închiriate sau sunt proprietatea clientului, dar
responsabilitatea pentru starea de funcţionare şi etalonarea acestora aparţine în
totalitate OEC.
(3) În cadrul auditului, OEC trebuie să verifice că:
- producătorul a implementat și menține proceduri pentru a asigura calitatea
deșeurilor care rezultă din operațiunea de recuperare sau sunt utilizate ca inputuri pentru operațiunea de recuperare conform Anexei I pct. 1 și pct 2 și Anexei II
pct. 1 și pct. 2;
- producătorul a implementat și menține proceduri de recunoastere a materialelor
periculoase (art. 1.6 Anexa I și II) sau
- producătorul a implementat și menține proceduri privind procesul de determinare
a frecvenței monitorizărilor (Anexa I pct. 1.2)
- există proceduri privind procesele şi tehnicile de tratare menţionate la art. 3.3, lit.
b şi e din anexele I şi II ale Regulamentului (UE) nr. 333/2011.
- producătorul dispune de personal calificat pentru clasificare, inspecție vizuală
transport, depistarea prezenței oxizilor, monitorizarea radioactivității etc.
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-

6.

echipamentele de detecţie a radiaţiilor utilizate de producător respectă cerinţele
minime din anexa nr. 3 a Ordinului MAI nr. 117/2010.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 cu următoarele precizări:
6.1 Iniţierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului reglementat se găseşte pe site-ul RENAR:
www.renar.ro, la secţiunea Procesul de acreditare.
RENAR nu acreditează verificatori de mediu, definiţi conform Regulamentului (CE) nr. 1221/2009
al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a
organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), întrucât aceştia
nu au competenţe pentru evaluarea sistemelor de management al calităţii, stabilite în documente
europene.
6.2 Solicitarea acreditării
(1) Conform acestui regulament specific prin domeniu se înţelege:
1. Calitatea deșeurilor de fier și otel care rezultă din operațiunea de recuperare
2. Calitatea deșeurilor de aluminiu care rezultă din operațiunea de recuperare
(2) Acreditarea în domeniul Regulamentului (CE) nr. 333/2011 este tratată ca o acreditare
iniţială, chiar dacă solicitantul este deja acreditat pe baza standardului SR EN ISO/CEI
17021-1:2015 pentru alte domenii.
(3) Analiza solicitării pentru acreditare se realizează de către RENAR împreună cu
reprezentantul desemnat al Autorităţii competente.
6.3 Echipa de evaluare
Reprezentantul Autorităţii poate însoți echipa de evaluare a RENAR în calitate de observator, atât
la evaluarea iniţială a organismului care solicită acreditarea cât şi la realizarea evaluărilor
ulterioare ce privesc supravegherea, extinderea acreditării şi reevaluarea pentru reînnoirea unui
ciclu de acreditare.
6.4 Evaluarea prin asistare
(1) Pe perioada unui ciclu de acreditare RENAR efectuează cel puţin o evaluare prin
asistare pentru domeniile definite conform art. 6.2 alin (1) din prezentul regulament.
(2) Procesul de luare a deciziei de menținere a acreditării pentru un nou ciclu de acreditare
se desfășoară conform prevederilor din RE-01 „Regulament pentru acreditare”.
6.5 Decizia de acreditare
Acreditarea este acordată numai dacă OEC demonstrează că este competent pentru a efectua
serviciile de certificare pentru domeniile pentru care a solicitat acreditarea.
6.6 Evaluarea extraordinară
În situaţii de existenţă a unei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor, la solicitarea Autorităţii,
RENAR poate efectua o evaluare extraordinară fără anunțarea prealabilă a OEC. Reprezentantul
desemnat al Autorităţii poate participa la această evaluare.
6.7 Extinderea acreditării
Se consideră extindere a acreditării o solicitare privind acreditarea pentru un alt domeniu definit
conform pct. 6.2 (1).
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6.8 Informarea RENAR
(1) OEC informează RENAR despre orice modificări care afectează capacitatea de a
îndeplini sarcinile de evaluare a conformității pentru care a fost acreditat (de exemplu:
orice schimbare în statut, organizare, managementul la cel mai înalt nivel și personalul
cheie, echipamente ș.a.), conform prevederilor contractului de acreditare.
(2) OEC trebuie să păstreze și să actualizeze un registru al documentelor de evaluare a
conformității emise.
7.

MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA ANTERIOARĂ

Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
8.

ISTORICUL DOCUMENTULUI

Ediția din data
29.09.2016

21.04.2021

Elaborat (E) /Modificat (M) de
(M) Claudia BUCUR, Evaluator șef
Virginica PEAGU, Evaluator șef
Marian POROSCHIANU, Evaluator
șef
(M)
Marian
POROSCHIANU,
Director DAOCI
Claudia BUCUR, Evaluator șef

Verificat de
Sorin CALOTĂ, Director DAOCI

Ovidiu
Cantemir
DUMITRU,
Manager calitate și risc

