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1. INTRODUCERE
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) este sistemul comunitar de management de mediu
şi audit având ca obiectiv principal promovarea îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu
ale organizaţiilor care participă, în mod voluntar, la acest sistem.
Conformitatea organizaţiilor cu dispoziţiile Regulamentului nr. 1221/2009, precum şi cu celelalte
dispoziţii legale în materie de mediu de la nivelul UE şi respectiv de la nivel naţional, regional și
local, aplicabile organizaţiei este evaluată de verificatorii de mediu.
În temeiul art. 6 din HG nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului
privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi
audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi
2006/193/CE ale Comisiei, RENAR este responsabil pentru acreditarea verificatorilor de mediu
şi supravegherea activităţilor desfăşurate de aceştia.
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
Prezentele cerinţe sunt aplicabile organismelor care solicită acreditarea pentru a efectua
verificările şi validările necesare participării voluntare a organizaţiilor la sistemul comunitar de
management de mediu şi audit, EMAS.
În continuare, aceste organisme sunt denumite verificatori de mediu.
RENAR efectuează doar acreditarea entităţilor legale (verificatori de mediu) în conformitate cu
cerinţele Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie
2008 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.
3. TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1 Terminologie și definiții
Autoritate competentă – autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
Se aplică terminologia şi definiţiile din:
SR EN ISO/IEC 17011:2018 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare
care acreditează organisme de evaluarea a conformităţii
SR EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
Documentele enumerate la punctul 4.
3.2 Prescurtări
FAB
FALB

– Forumul Organismelor de Acreditare (Forum of Accreditation Bodies)
– Forumul Organismelor de Acreditare şi de Autorizare (Forum of Accreditation/
Licensing Bodies)
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4. CERINȚE SPECIFICE PENTRU ACREDITARE
OEC trebuie să îndeplinească cerințele din versiunile în vigoare ale documentelor de referință
menționate mai jos:
4.1 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
4.2 Legislaţie
a) europeană
Regulamentul (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) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor
2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul 1221/2009;
Decizia Comisiei 2011/832/UE din 7 decembrie 2011 privind un ghid pentru înregistrarea
colectivă la nivelul UE, înregistrarea organizațiilor din țări terțe și înregistrarea globală în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și
audit (EMAS)
Decizia Comisiei 2013/131/UE din 4 martie 2013 de instituire a ghidului utilizatorului care
stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009
al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un
sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)
Decizia (UE) 2016/1621 a Comisiei din 7 septembrie 2016 de adoptare a unui document de
orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către
verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li sa acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr.1221/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului.
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind
domenii statistice specifice;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 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;
b) națională
HG nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a
prevederilor 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) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a
Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei;
Aceste documente sunt disponibile pe http://eur-lex.europa.eu/,
respectiv pe pagina
www.mmediu.ro la secțiunea Domenii/Instrumente ale Performanței de Mediu/EMAS.
Documente sectoriale de referință
Aceste
documente
sunt
disponibile
pe
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.ht
m
4.3. Documente RENAR
P-13

– Politica privind tratarea reclamațiilor
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– 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,
sănătate și securitate ocupațională, dispozitive medicale, anti-mită conform SR
EN ISO/CEI 17021-1:2015

4.4. Cerințele de acreditare pot fi modificate, fie ca urmare a revizuirii sau înlocuirii standardului
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.

5. PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE
Procesul de acreditare se derulează conform RE-01, cu următoarele precizări:
5.1 Iniţierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului reglementat se găseste pe site-ul RENAR:
www.renar.ro, la secţiunea Procesul de acreditare.
5.2 Solicitarea acreditării
O solicitare de acreditare, ca verificator de mediu (Regulament nr. 1221/ 2009) este tratată ca o
acreditare iniţială, exceptând situaţia în care solicitantul este deja acreditat pe baza standardului
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru certificarea sistemelor de management al mediului conform
SR EN ISO 14001:2015, caz în care cererea sa va fi tratată ca o extindere a acreditării.
În baza prevederilor art. 20 alin. (1) al Regulamentului nr. 1221/2009, domeniul/domeniile pentru
care se solicită acreditarea trebuie precizate în conformitate cu Nomenclatorul statistic al
activităților economice NACE stabilit prin Regulamentul (CE) 1893/2006: diviziune/grupă/clasă,
cu indicarea codului EA echivalent, prevăzut în IAF ID 1.
De asemenea, se consideră extindere a acreditării o solicitare pentru alt domeniu de activitate
decât cel obținut deja prin certificatul de acreditare.
Evaluarea competenţei verificatorilor de mediu ţine seama de elementele prevăzute la art. 20 din
Regulamentul nr. 1221/2009 relevante pentru domeniul pentru care se solicită acreditarea, cât şi
la cap. 7 din SR EN ISO/CEI 17021-1.
Solicitantul trebuie să furnizeze RENAR dovezile corespunzătoare privind competenţa sa pentru
domeniul/domeniile pentru care solicită acreditarea, aşa cum sunt precizate la art. 20 alin. (2),
(3), (6) şi (7) din Regulamentul nr. 1221/2009.
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Verificatorul de mediu trebuie să demonstreze competenţa personalului pentru fiecare dintre
domeniile solicitate pentru acreditare.
Competenţa verificatorilor de mediu pe domeniile de acreditare (coduri NACE) trebuie să aibă în
vedere:
- definirea nivelurilor de cunoştinţe pentru cerinţele legale aplicabile domeniului/aspectele
de mediu/cunoştinţe tehnice pentru procesele şi produsele aferente domeniului de
acreditare solicitat,
- definirea metodelor de evaluare pentru aceste competenţe.
Pentru stabilirea criteriilor de competenţă, pot fi utilizate îndrumările suplimentare prevăzute în
documentul RS-5.2 SM, aplicabile şi pentru auditorii de mediu.
Analiza solicitării de acreditare se face de către RENAR. La acestă analiză poate să participe şi
reprezentantul desemnat al Autorităţii competente.
5.3 Echipa de evaluare
Echipa de evaluare RENAR se completează cu reprezentantul Autorităţii competente, care poate
însoţi 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.
5.4 Evaluarea/ Evaluarea prin asistare/ Supravegherea activităţilor verificatorilor de mediu
acreditaţi
Pentru verificatorii de mediu care au obţinut acreditarea, RENAR efectuează evaluările prin
asistare/supravegherea activităţilor lor, în conformitate cu regulile stabilite pentru eşantionare
conform anexei nr. 3 din documentul RS 5.2 SM, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (4), (5),
(7) şi (8) din Regulamentul nr. 1221/2009.
Verificatorul de mediu trebuie să respecte cerinţele prealabile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi (3)
din Regulamentul nr. 1221/2009.
RENAR poate decide in conformitate cu art. 23 alin. (5) din Regulamentul nr. 1221/ 2009, în ce
constă evaluarea de supraveghere.
Pe baza informaţiilor primite de la verificatorul de mediu, RENAR poate decide efectuarea:
a) de evaluari prin asistare a activităţilor de verificare/ validare, notificate de către verificatorul
de mediu;
b) evaluării, la sediul RENAR, a declaraţiei de mediu/ declaraţiei de mediu actualizată
validată de către verificatorul de mediu şi/sau a raportului de verificare emis de verificatorul
de mediu.
RENAR impune verificatorilor de mediu pe care i-a acreditat să aplice procedura de notificare
prevăzută la art. 24 alin. (1) din Regulamentul 1221/2009 înainte de a întreprinde activitățile de
verificare sau de validare într-un alt stat membru, precum și îndeplinirea cerințelor.
RENAR verifică respectarea cerințelor de notificare în cadrul activității de supraveghere a
verificatorilor de mediu.
RENAR recomandă verificatorilor de mediu pe care i-a acreditat să iși informeze organizațiile
client că au obligaţia de a permite supravegherea în conformitate cu art. 23 alin (6) din
Regulamentul (CE) 1221/2009 și că refuzul de a permite aceasta supraveghere poate conduce
la neînregistrarea organizațiilor respective.
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RENAR poate decide menținerea acreditării în cazul în care OEC nu a efectuat nicio verificare
timp de 2 ani în condițiile în care acesta demonstrează competența în desfășurarea activității de
certificare SMM în domeniile acoperite de acreditare.
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”.
5.5 Decizia de acreditare
Certificatul de acreditare emis pentru verificatorii de mediu va conţine suplimentar faţă de numărul
de identificare alocat în mod obişnuit în sistemul RENAR un număr unic de identificare alocat în
conformitate cu documentul FAB / 45 / 2006 (documentul este emis în anul 2006 de FAB, pentru
o aplicare unitară a numărului de acreditare emis de organismele de acreditare).
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (8) din Regulamentul nr. 1221/2009 şi respectiv
prevederile art. 7 din HG nr. 57/2011, RENAR înştiinţează autoritatea competentă privind deciziile
de acreditare, de suspendare sau de retragere a acreditării, precum şi privind modificările
domeniului de acreditare, evidenţiate în lista verificatorilor de mediu acreditaţi, publicată pe siteul RENAR.
5.6 Evaluarea extraordinară
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (6) în situaţia existenţei unei sesizări din partea
Autorităţii competente sau a altor părţi interesate, privind nerespectarea de către un verificator de
mediu acreditat sau care solicită acreditarea, a cerinţelor Regulamentului nr. 1221/2009, RENAR
trebuie să răspundă cu operativitate şi după caz să realizeze o evaluare extraordinară fără
anunțarea prealabilă a OEC. Reprezentantul desemnat al Autorităţii competente poate participa
la această evaluare.
5.7 Supravegherea efectuată de către RENAR pentru verificatorii de mediu acreditaţi sau
autorizaţi în alte state membre EU
RENAR efectuează supravegherea verificatorilor de mediu acreditaţi sau autorizaţi într-un alt stat
membru al UE, pentru activităţile întreprinse pe teritoriul României.
Verificatorii de mediu acreditați sau autorizați în alte state membre trebuie să respecte cerinţele
de notificare prealabilă prevăzute la art. 24 alin. (1) din Regulamentul nr.1221/2009, precum și
conținutul notificării prevăzut la punctul 2.1 din Anexa la Decizia (UE) 2016/1621.
RENAR respectă cerințele prevăzute la punctele nr. 2.2-2.4 și 3 din Anexa la Decizia (UE)
2016/1621.
După primirea notificării, RENAR efectuează o analiză a contractului cu privire la aceasta
notificare, incluzând toată documentaţia prezentată de către verificatorul de mediu, împreună cu
orice alte informaţii din supravegherile anterioare desfăşurate de RENAR pentru verificatorul de
mediu în cauză.
După efectuarea analizei contractului, RENAR comunică verificatorului de mediu, în scris,
cerinţele sale privind supravegherea, care pot consta într-una sau mai multe dintre următoarele
metode:
a) o evaluare prin asistare a activităţii de verificare / validare, notificată de către verificatorul
de mediu;
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b) o evaluare, la sediul RENAR, a declaraţiei de mediu/ declaraţiei de mediu actualizată
validată de către verificatorul de mediu;
c) o evaluare, la sediul RENAR, a raportului de verificare emis de verificatorul de mediu. În
acest caz raportul de verificare trebuie transmis la RENAR în limba română.
Dacă metoda de supraveghere este o evaluare prin asistare la sediul organizaţiei client, atunci
organizaţia nu poate refuza dreptul RENAR de a supraveghea activitatea verificatorului de mediu.
Tarifele aferente procesului de supraveghere a verificatorului de mediu sunt publicate pe site-ul
RENAR (tarife EMAS).
În cazul în care, în urma stabilirii concluziilor activităţilor de supraveghere în conformitate cu
cerinţele art. 28 alin. (9) din Regulamentul nr. 1221/2009, se constată că activităţile desfăşurate
de verificatorul de mediu nu îndeplinesc cerinţele Regulamentului nr. 1221/2009, RENAR se
asigură că raportul de supraveghere împreună cu rapoartele de neconformitate sunt transmise
conform prevederilor art. 24 alin. (6) din Regulamentul nr. 1221/2009 următoarelor organizaţii:
a) verificatorului de mediu în cauză;
b) organismului de acreditare sau autorizare care a acordat acreditarea sau autorizarea
verificatorului de mediu,
c) organismului competent din România responsabil cu înregistrarea în EMAS a
organizaţiilor, definit în conformitate cu art. 2 alin. (1) din HG nr. 57/2011.
În caz de litigiu, raportul de supraveghere este transmis Forumului Organismelor de Acreditare şi
de Autorizare (FALB), menţionat la art. 30 din Regulamentul nr. 1221/2009.
5.8 Refuzul, suspendarea sau retragerea acreditării
În cazul în care se impune refuzul solicitării de acreditare, RENAR respectă prevederile art. 28
alin. (7) din Regulamentul nr. 1221/2009.
În cazul în care se impune suspendarea sau retragerea acreditării verificatorului de mediu, din
cauza nerespectării de către acesta a cerințelor Regulamentului 1221/2009, RENAR respectă
prevederile art. 23 alin. (7) şi art. 29 din Regulamentul nr. 1221/2009.
6. ALTE PREVEDERI
Până la adoptarea de către CE a documentului FALB pentru stabilirea timpului de verificare,
verificatorul de mediu îşi dezvoltă procedurile proprii pentru determinarea timpului necesar pentru
evaluarea organizaţiilor de complexitate şi mărimi diferite, având un spectru larg de activităţi,
având în vedere prevederile din documentul IAF MD 5, ediţia în vigoare.
7. MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ
Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
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