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Aprobat
Adunarea Generală RENAR
Președinte
Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel IACOBESCU

STRATEGIA RENAR

MISIUNEA RENAR:
„Misiunea pe care ne-o asumăm este de a fi un instrument eficient al economiei
românești în procesul de integrare în economia europeană și în procesul de globalizare prin
asigurarea premizelor pentru libera circulație a mărfurilor și serviciilor agenților economici din
România pe piețele lumii. În acest sens vom asigura recunoașterea pe plan european și
internațional a tuturor serviciilor de evaluare a conformității desfășurate de către organismele
din România, prin dobândirea și menținerea calității de semnatar al acordurilor de
recunoaștere EA – MLA, ILAC – MRA și IAF – MLA.
Pe de altă parte, dorim să contribuim activ la creşterea competitivităţii produselor în
contextul procesului de globalizare şi să promovăm protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii
persoanelor, protecţia mediului, apărarea intereselor consumatorului și la asigurarea unei
satisfacții crescânde a acestuia.
Pentru a îndeplini acest deziderat vom lua în considerare necesitatea conştientizării
autorităților, mediului de afaceri și a maselor largi de consumatori din România privind
importanţa acreditării şi beneficiile pe care aceasta le conferă.”
ORIENTĂRI STRATEGICE
1. DEZVOLTAREA CONTINUĂ A UNEI EXPERTIZE DE VALOARE, DISPONIBILĂ ŞI
DURABILĂ
Pentru a putea asigura valoarea adăugată la organizaţiile evaluate şi pentru a putea
dezvolta criteriile de acreditare specifice, RENAR stabileşte moduri eficiente de
comunicare cu organizaţiile competente să furnizeze expertiza necesară desfăşurării
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procesului de acreditare în toate domeniile pentru care RENAR şi-a declarat
competenţa. RENAR îşi asigură accesul la expertiză atât din resurse proprii cât şi prin
colaborări cu persoane fizice sau instituţii deţinătoare de expertiză. Atunci când este
necesar, pentru desfăşurarea anumitor procese, RENAR identifică surse de expertiză şi
în afara teritoriului României.
Linii strategice:
i. Colaborarea permanentă cu mediul tehnico-ştiinţific în scopul identificării şi
achiziţiei de expertiză adecvată domeniilor de acreditare dezvoltate de RENAR;
ii. Dezvoltarea programelor de training în scopul menţinerii calităţii expertizei
disponibile în domeniile de acreditare ale RENAR;
iii. Dezvoltarea schimbului de experienţă cu organisme de acreditare semnatare
ale acordului EA-MLA;
iv. Participarea la manifestări științifice în domeniile de competență declarate ale
RENAR.
2. EXTINDEREA DOMENIULUI DE
ECONOMIEI LA NIVEL NAŢIONAL

ACREDITARE

ADECVATĂ

NEVOILOR

Domeniul de activitate al RENAR se adaptează nevoilor economiei româneşti şi
cerinţelor actorilor economici de pe piaţa internă. În plus, RENAR vine în întâmpinarea
cerinţelor economiei interne prin dezvoltarea de noi domenii care să asigure suportul
pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene în domeniul liberei circulaţii a
produselor, protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor, protecţiei mediului
precum și protecției consumatorilor. Politicile şi procedurile dezvoltate de RENAR
asigură accesul nediscriminatoriu la acreditare al organizaţiilor care efectuează activităţi
de evaluare a conformităţii.
Linii strategice:
i. Consultarea permanentă a tuturor părților interesate: autorități, agenți economici,
consumatori, organisme de evaluare a conformității acreditate, pentru
identificarea în timp util a nevoilor de dezvoltare a acreditării;
ii. Colaborarea permanentă cu autoritățile naționale pentru identificarea direcțiilor
de dezvoltare a legislației naționale și/sau europene în scopul asigurării
schemelor de acreditare necesare în domeniile reglementate;
iii. Participarea sistematică la lucrările comitetelor, grupurilor de specialitate de pe
lângă Comisia Europeană;
iv. Cooperare cu alte organisme naţionale de acreditare şi cu asociaţii regionale
sau internaţionale.
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3. DEZVOLTAREA
ŞI
MENŢINEREA
COMPETENŢEI
EVALUATORILOR, EXPERŢILOR ŞI COMITETELOR RENAR

PERSONALULUI,

RENAR îşi asigură întreg necesarul de personal competent pentru desfăşurarea
procesului de acreditare şi a proceselor auxiliare. Procesul de formare şi menţinere a
competenţei personalului este continuu. Se acţionează permanent atât în vederea
instruirilor specifice cât şi pentru menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor şi punerea în
valoare a aptitudinilor personale ale întregului personal implicat în activitatea RENAR.
Se urmăreşte asigurarea unui nivel la vârf al expertizei serviciilor furnizate de către
personalul RENAR astfel încât aceste servicii să fie consecvente, competente şi să
adauge valoare sistemelor de management ale clienţilor.
Linii strategice:
i. Asigurarea numărului optim de personal cu competență adecvată, raportat la
volumul de muncă;
ii. Implementarea programelor de formare pentru evaluatori şi experţi;
iii. Monitorizarea sistematică a evaluatorilor şi experţilor şi acţiuni întreprinse ulterior
pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora;
iv. Asigurarea resurselor de documentare – standarde, ghiduri etc;
v. Asigurarea suportului tehnic în domeniul evaluat incluzând comunicarea cu
comitetele tehnice, acces la baza de date;
vi. Implementarea şi menţinerea unui sistem de feedback-ul pentru îmbunătăţirea
competenţei personalului.
4. MENŢINEREA IMPARŢIALITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII
RENAR menţine imparţialitatea şi integritatea la nivelul tuturor structurilor sale, prin
realizarea echilibrului între influenţele părţilor interesate în acreditare, la nivelul Adunării
Generale şi a Consiliului Director, prin menținerea unui sistem de vot care elimină
posibilitatea predominării vreunei părţi sau marginalizarea alteia, cât şi prin stabilirea de
politici şi reguli, la nivelul executivului şi al Consiliului de Acreditare, care asigură că:

niciun fel de presiune nu se exercită asupra personalului implicat în procesul
de acreditare;

este păstrată deplina confidenţialitate privind informaţiile obţinute de la
clienţi pe parcursul procesului de acreditare;

proprietatea intelectuală şi proprietatea industrială sunt protejate.
Linii strategice:
i. Asigurarea imparţialităţii şi independenţei procesului de luare a deciziilor;
ii. Tratarea sistematică a reclamaţiilor referitoare la performanţele evaluatorilor în
ceea ce priveşte imparţialitatea şi independenţa;
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iii. Independenţa comercială a RENAR în procesele sale operaţionale şi
decizionale, incluzând relaţiile de natură financiară între RENAR şi evaluatori,
experţi, comitete etc.;
iv. Asigurarea independenţei faţă de influenţe nejustificate ale autorităților sau
grupurilor industriale/financiare în procesele operaţionale şi decizionale.
5. EFICIENTIZAREA PROCESELOR DE SUPRAVEGHERE ŞI REEVALUARE
RENAR aplică metode eficiente de supraveghere a OEC acreditate în scopul de a se
asigura că acestea îşi menţin în mod continuu competenţa. La intervale de timp
regulate RENAR efectuează reevaluări în scopul reînnoirii acreditărilor.
Linii strategice:
i. Asigurarea rigorii supravegherii şi reevaluării;
ii. Definirea şi descrierea metodelor de supraveghere;
iii. Acoperirea domeniului acreditării, incluzând acreditările multiple;
iv. Utilizarea experienţei acumulate la precedentele evaluări, a iniţiativelor de
îmbunătăţire a activităţii OEC şi a complexității domeniului;
v. Utilizarea informaţiilor provenite din alte surse;
vi. Abordarea situaţiei OEC care îşi desfăşoară activitatea în locaţii multiple şi a
acreditărilor transfrontaliere;
vii. Asistarea activităţilor de inspecţie şi certificare în timpul supravegherilor sau
reevaluărilor.
6. ACTIVITĂŢI SUPORT OFERITE DE RENAR
RENAR oferă părţilor interesate în acreditare servicii suport în scopul: facilitării
accesului la expertiză, asigurării trasabilităţii, participării la teste de competenţă etc.
RENAR asigură, prin sistemul său de management, că activităţile suport oferite nu
interferează cu activităţile de acreditare şi nu afectează imparţialitatea şi integritatea
organismului de acreditare.
RENAR informează părţile interesate în acreditare privind semnificaţiile acordurilor de
recunoaştere MLA/MRA, importanţa acestora şi beneficiile pe care acestea le aduc.
Linii strategice:
i. Definirea, descrierea și permanenta adaptare a activităţilor suport oferite de
către RENAR;
ii. Stabilirea de legături de colaborare cu partenerii semnatari ai acordurilor
MLA/MRA şi furnizarea de materiale adecvate pentru a fi utilizate de către
personalul RENAR, OEC, autorităţi şi agenţii economici.
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7. ACTIVITATEA FINANCIARĂ
RENAR îşi stabileşte instrumente eficiente pentru asigurarea stabilităţii financiare a
organismului şi pentru asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării continue.
Tarifele practicate de RENAR au în vedere accesul nediscriminatoriu al OEC la
acreditare.
Linii strategice:
i. Identificarea surselor de finanţare;
ii. Supravegherea modului de utilizare a resurselor financiare;
iii. Asigurarea resurselor financiare pentru dezvoltarea RENAR;
iv. Stabilirea tarifelor.
-

sfârşit document –

Aprobată în Adunarea Generală din 28.07.2020
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