ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA
ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE

REGULAMENT SPECIFIC
privind aplicarea standardului SR EN ISO 14065:2013 și
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067
pentru organisme de verificare a emisiilor
de gaze cu efect de seră

RENAR Cod: RS-9.1 OV

APROBAT:

Pagina 1 din 18

Director general al structurii executive
Alina Elena TAINĂ

Ediția din data aprobării: 31.07.2020
Data intrării în vigoare: 26.08.2020

Regulamentul specific a fost avizat de către
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
- aviz nr. R 6691/23.07.2020

Reproducerea integrală sau parţială, dacă nu există acordul scris al RENAR, a prezentului document în orice publicaţii şi prin
orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilme, etc.), este interzisă.

RENAR – Asociaţia
de Acreditare din
România
Organismul Naţional
de Acreditare

REGULAMENT SPECIFIC
privind aplicarea standardului SR EN ISO
14065:2013 și Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2018/2067 pentru organisme de
verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Cod: RS-9.1 OV
Ediția din 31.07.2020
Pagina 2/18

CUPRINS
1.

INTRODUCERE ................................................................................................................. 3

2.

DOMENIU DE APLICARE .................................................................................................. 3

3.

TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI ................................................................ 3
3.1

Terminologie şi definiţii ................................................................................................. 3

3.2

Prescurtări.................................................................................................................... 3

4.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU ACREDITARE ................................................................. 4

5.

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI DE ACREDITARE ..... 6

SR EN ISO 14065:2013 ............................................................................................................. 6
6.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE ................ 13
6.1

Iniţierea acreditării ...................................................................................................... 13

6.2

Solicitarea acreditării .................................................................................................. 13

6.3

Pregătirea pentru evaluare / Evaluarea ...................................................................... 15

6.4

Decizia de acreditare şi certificatul de acreditare ........................................................ 16

6.5

Supravegherea........................................................................................................... 16

6.6

Reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare .................................................. 16

6.7

Evaluarea extraordinară ............................................................................................. 17

6.8

Extinderea domeniului de acreditare ....................................................................... 17

6.9

Suspendarea, restrângerea, retragerea acreditării .................................................. 17

6.10

Notificarea de către verificatori................................................................................ 17

6.11

Utilizarea simbolului acreditării................................................................................ 17

7.

MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ ................................................................ 18

8.

ISTORICUL DOCUMENTULUI ......................................................................................... 18

RENAR – Asociaţia
de Acreditare din
România
Organismul Naţional
de Acreditare

1.

REGULAMENT SPECIFIC
privind aplicarea standardului SR EN ISO
14065:2013 și Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2018/2067 pentru organisme de
verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Cod: RS-9.1 OV
Ediția din 31.07.2020
Pagina 3/18

INTRODUCERE

Scopul general al activităţilor de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) este de a
da încredere tuturor părţilor care se bazează pe o declaraţie referitoare la GES.
Activităţile de verificare şi emiterea rapoartelor de verificare trebuie efectuate exclusiv de către
verificatori acreditaţi şi de către personalul competent al acestora.
Standardul SR EN ISO 14065 furnizează administratorilor de programe GES, autorităţilor de
reglementare şi acreditatorilor o bază pentru evaluarea şi recunoaşterea competenţei
organismelor care efectuează verificări ale declaraţiilor referitoare la gazele cu efect de seră.
De asemenea, 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 a
Parlamentului European și a Consiliului, stabileşte dispoziţiile aplicabile verificării emisiilor de
gaze cu efect de seră și a datelor tonă-kilometru începând cu 1 ianuarie 2019 și raportate în
temeiul art. 14 din Directiva 2003/87/CE, verificării datelor relevante pentru actualizarea criteriilor
de referință ex ante și pentru determinarea alocării cu titlu gratuit pentru instalații, precum şi
dispoziţiile aplicabile acreditării şi supravegherii verificatorilor.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentului Regulament specific sunt aplicabile organizaţiilor care solicită
acreditarea/reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare pentru a efectua verificarea
emisiilor de gaze cu efect de seră și a datelor tonă-kilometru începând cu 1 ianuarie 2019 și
raportate în temeiul art. 14 din Directiva 2003/87/CE, a datelor relevante pentru actualizarea
criteriilor de referință ex ante și pentru determinarea alocării cu titlu gratuit pentru instalații, în
domeniile prevăzute în Anexa 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067.
Prevederile prezentului Regulament Specific sunt aplicabile și organizaţiilor care sunt
acreditate/solicită acreditarea/ reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare pentru
domeniul aviație și efectuează verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră inclusiv în cadrul
Schemei de Compensare și Reducere a Emisiilor de Carbon pentru Aviația Internațională
(CORSIA).
Acest document, în capitolele 5 şi 6 prezintă interpretări şi/sau explicaţiil ale anumitor cerinţe din
standardul SR EN ISO 14065:2013 şi cerinţe din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/2067, pentru a asigura o aplicare unitară şi consecventă.
3.

TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Terminologie şi definiţii
În vederea aplicării prezentului document, termenii și definițiile sunt cele prevăzute în
documentele de referință menţionate la capitolele 3 şi 4 din acest document.
3.2 Prescurtări
AC

AVR

– Autoritate publică centrală pentru protecția mediului care asigură coordonarea
implementării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, denumită în cele ce urmează Autoritate Competentă
– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067
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– Schema de Compensare și Reducere a Emisiilor de Carbon pentru Aviația
Internațională (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation)
– Regulament delegat (UE) 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru
întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor
de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului
– Schema comunitară pentru comercializarea emisiilor (EU Emissions Trading
System)
– Gaze cu efect de seră
– Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor
de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European și a Consiliului
– Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și
raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE
a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 601/2012 al Comisiei
– Organism de verificare rapoarte emisii gaze cu efect de seră și rapoarte privind
datele tonă-kilometru

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 Standarde pentru acreditare
SR EN ISO 14065:2013 - Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează
validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în
alte forme de recunoaştere.
4.1.2 Legislaţie
- 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 a Parlamentului
European și a Consiliului.
- Regulament delegat (UE) 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune
privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/1842 de stabilire a normelor de aplicare a
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități
de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate
- Regulament delegat (UE) 2019/1603 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile
Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în
scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 203/2020 privind stabilirea cadrului legal și
instituțional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18 iulie
2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea,
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raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri
globale bazate pe piață
4.1.3 Ghiduri
EA-6/03 M:2013 - Mandatory Document. EA Document for Recognition of Verifiers under the EU
ETS Directive. Versiune originală în limba engleză pe www.european-accreditation.org, traducere
în limba romană pe http://www.renar.ro/.
IAF MD 6:2014 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013. Versiune
originală în limba engleză pe http://www.iaf.nu/, traducere în limba romană pe
http://www.renar.ro/;
IAF MD 14:2014 - Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification
(ISO 14065:2013)
4.1.4 Documente pentru evaluarea conformităţii (aplicate de OEC în activitatea de verificare)
- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare
a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012, privind monitorizarea și
raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 (MRR rev.) Regulament de punere în
aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în
temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei
- International Standards and Recommended Practices – Annex 16 to the Convention on
International Civil Aviation - Environmental Protection (SARPs)
- Procedures for demonstrating compliance with the Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation (CORSIA), vol. IV -) Environmental Technical Manual (ETM)
- CORSIA Implementation Elements
- Hotărâre a Guvernului nr. 780 din 14/06/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;
- SR ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi
verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră.
- ISO 14066:2011 Gaze cu efect de seră - Cerințe privind competența echipei de verificare și a
echipei de validare a rapoartelor referitoare la gazele cu efect de seră.
4.1.5 Ghiduri pentru aplicarea AVR
Aceste ghiduri au fost elaborate de Comisia Europeană în sprijinul implementării de către OEC a
legislației europene în domeniul verificării datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi au
caracter de recomandare:
Ghid general explicativ în aplicarea regulamentului pentru verificare și acreditare EU ETS
(EGD I).
Ghid privind domeniul de aplicare al verificării (KGD II.1)
Ghid privind analiza de risc a verificatorului (KGD II.2)
Ghid privind analiza de proces (KGD II.3)
Ghid privind eșantionarea (KGD II.4)
Ghid privind vizitele pe amplasament referitoare la instalații (KGD II.5)
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Ghid privind raportul de verificare (KGD II.6)
Ghid privind competența verificatorilor (KGD II.7)
Ghid privind legătura între AVR și ISO 14065 (KGD II.8)
Ghid practic pentru aplicarea EN ISO 14065: Sistemul de management
Ghid practic pentru aplicarea EN ISO 14065: Imparțialitate și independență
Ghid privind legătura între AVR și ISO 17011(KGD II.9)
Ghid privind schimbul de informații (KGD II.10)
Ghid privind alocarea timpului pentru activitatea de verificare (KGN II.12)
Ghid în aplicarea regulamentului pentru verificare EU ETS în sectorul aviație (GD III)
Addendum: Ghid rapid pentru verificarea datelor operatorilor cu emisii scăzute (EU ETS în
sectorul aviație)
Document de orientare nr. 3 privind metodologia armonizată de alocare cu titlu gratuit pentru
schema EU ETS după anul 2020 - Orientări cu privire la colectarea datelor
Document de orientare nr. 4 privind metodologia armonizată de alocare gratuită pentru EU ETS
după anul 2020 - Verificarea rapoartelor privind datele de referință și validarea Planurilor
metodologice de monitorizare
Documentul de orientare nr. 8 privind metodologia de alocare cu titlu gratuit și armonizată a EU
ETS post 2020 - Gazele reziduale şi sub-instalația cu indicator de referință pentru emisii de proces
Documentele menţionate mai sus se regăsesc pe site-ul Comisiei Europene la următoarea adresă
web: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
4.1.6 Documente RENAR
P-05
Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor
P-13
Politica privind tratarea reclamațiilor
P-16
Politica privind tratarea neconformităților constatate la evaluarea OEC
P-17
Politica privind supravegherea și reevaluarea
P-21
Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării
P-27
Politica privind tratarea apelurilor
RE-01
Regulament pentru acreditare
RE-02
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
4.2 Cerințele pentru 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 tranziţia
la noi standarde internaţionale P-07 şi Politicii privind schimbarea condiţiilor de acreditare
P-08.
5.

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND APLICAREA STANDARDULUI DE ACREDITARE
SR EN ISO 14065:2013

Capitolul 5 urmăreşte ordinea articolelor din standardul SR EN ISO 14065:2013, în corelaţie cu
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 (AVR), acestea fiind redactate cu caractere
italice.
Notă: Articolele din standard pentru care nu au fost necesare prevederi specifice nu sunt
menționate.
Ghidurile menţionate la cap. 4.1.5 al prezentului document ar trebui luate în considerare de OEC
la documentarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management propriu.
Corespondenţa între cerinţele standardului SR EN ISO 14065:2013, Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2018/2067 (AVR) și Environmental Technical Manual (ETM), respectiv International
Standards and Recommended Practices (SARPs) este prezentată în tabelul de mai jos:
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Tabelul nr.1
SR EN ISO 14065:2013

Regulament
2018/2067

3. Termeni şi definiţii
4. Principii
5. Cerinţe Generale
5.1 Statut Legal
5.2 Probleme legale şi contractuale
5.3 Angajament referitor la conducere
management
5.4 Imparțialitate

Art. 3

CORSIA:
ETM & SARPs
(Apendice
6
anexa 16, vol.IV)

Art. 3.3
Art. 8 și 9
şi
Art. 42(1), 43

5.5 Responsabilitate juridică şi financiară
6. Competențe
6.1 Management și personal
6.2 Competențele personalului

Art. 36
Art. –36 - 40

6.3 Distribuirea personalului

Art. –36 - 40

6.4 Utilizarea auditorilor EU ETS principali/auditorilor Art. 43(5)
EU ETS și/sau experților tehnici externi
6.5 Înregistrări referitoare la personal
Art. 42(1)
6.6 Externalizare
Art. 43(5), Anexa II
- pct. (f)
7. Comunicare și înregistrări
7.1 Informaţii furnizate unui client sau unei părţi Art. 42(2), Anexa II
responsabile
- pct. (a)
7.2 Comunicarea responsabilităţilor ce revin Art. 42(1) şi (2),
clientului sau părţii responsabile
Anexa II - pct. (a)
7.3 Confidențialitate
Art. 42(3), Anexa II
- pct. (b)
7.4 Informaţii accesibile în mod public
Art. 42(2)
7.5 Înregistrări
Art. 26
8. Procesul de verificare
Capitolul II
8.1 Generalități
8.2 Angajament preliminar
Art. 8, 9
8.3 Abordare
Art. 10-13; 20, 34
şi 37
8.4 Verificare
Art. 14-19, 20(2) şi
(3), 21-24, 26-33
8.5 Analiza şi emiterea raportului de verificare
Art. 25-28, Anexa
II - pct. (e)
8.6 Înregistrări
Art. 26
8.7 Informaţii descoperite după emiterea raportului
de verificare
9. Apeluri
Anexa II – pct. (c)
10. Reclamaţii
Anexa II – pct. (d)
11. Verificări speciale
12. Sistem de management
Art. 41, Anexa II

ETM: 3.3.2
SARPs: 2.2
ETM: 3.3.2
SARPs: 2.3
SARPs: 2.4, 2.5,
2.6
SARPs: 2.5, 2.6,
2.7
SARPs: 2.8

SARPs: 2.9

ETM: 3.3
SARPs: 2.10
SARPs: 2.11
ETM: 3.3.4
SARPs: 2.12
SARPs: 3
SARPs: 3
ETM: 3.3.5
ETM: 3.3.6
SARPs: 3.11
ETM: 3.3.7
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5.1

OEC care solicită acreditarea trebuie să îndeplinească prevederile articolelor din
standardul de acreditare SR EN ISO 14065:2013 și următoarele prevederi specifice:

5.2

Art. 5 din SR EN ISO 14065:2013

5.2.1 Art. 5.1 din SR EN ISO 14065:2013
Organismul de verificare care solicită acreditarea trebuie să fie o entitate legală sau parte a unei
entităţi legale.
OEC care solicită acreditarea trebuie să furnizeze RENAR documentele şi înregistrările
menţionate în solicitarea pentru acreditare şi formularul Lista documentelor depuse de OEC care
se găsesc în mapa de documente informative, disponibilă pe site-ul RENAR.
Dacă organismul de verificare are mai multe sedii trebuie furnizate aceste informaţii pentru toate
sediile pentru care se solicită acreditarea.
5.2.2 Art. 5.2 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să aibă un acord valabil din punct de vedere juridic cu clienţii săi, care să specifice
condiţiile verificării, inclusiv perioada de timp alocată, conform art. 9 din AVR şi obligativitatea
acestora de a furniza OEC informaţiile prevăzute la art. 10 din AVR.
5.2.3 Art. 5.3 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să pună la dispoziţia RENAR organigrama organismului.
În cazul în care OEC face parte dintr-o organizaţie, trebuie documentate şi relaţiile organismului
cu aceasta, iar organigrama organizaţiei trebuie pusă la dispoziţia RENAR.
5.2.4 Art. 5.4 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 42(1) şi art. 43.
5.2.4.1 Art. 5.4.1 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze o politică privind imparţialitatea şi modul în care administrează
potenţialele conflicte de interese.
Managementul de la cel mai înalt nivel al organismului de verificare trebuie să analizeze cu
regularitate politica privind imparțialitatea.
5.2.4.2 Art. 5.4.2 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze modul cum identifică şi minimizează posibilele conflicte de interese
pentru următoarele niveluri:
- managementul de la cel mai înalt nivel;
- evaluarea independentă;
- personal verificator.
Personalul OEC implicat în procesul de verificare al unui operator, inclusiv verificarea şi evaluarea
independentă, trebuie să nu fi furnizat consultanţă acelui operator pentru elaborarea
documentaţiei /raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
5.2.4.3 Art. 5.4.3 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să aibă, numit prin decizie, personal independent de activitatea de verificare care să
asigure protejarea imparţialităţii în cazul apariţiei unui conflict de interese sau a unor probleme
de afaceri sau operaţionale care ar putea compromite integritatea verificării.
OEC trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze și să mențină un proces pentru
a asigura în mod continuu imparțialitatea și independența:
- organismului de verificare;
- părților aceleiași entități legale ca și organismul de verificare;
- organizațiilor care au relații cu organismul de verificare prin intermediul proprietății
comune,
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- conducerii, managementului sau personalului comun, resurselor utilizate în comun,
finanțelor comune,
- contractelor comune sau marketingului și comisionului de plată al vânzărilor comune sau
altor stimulente pentru identificarea de noi clienți;
- organizațiilor cărora le sunt externalizate activități de verificare; și
- întregului personal și persoanelor contractate implicate în activitatea de verificare.
Acest mecanism poate fi reprezentat de un comitet independent sau de persoane fără implicare
executivă.
Mecanismul trebuie să analizeze cel puţin odată pe an modul cum este asigurată imparţialitatea
OEC la toate nivelurile stabilite la 5.4.2. Pe baza analizei efectuate, managementul de la cel mai
înalt nivel al OEC trebuie să stabilească măsuri în cazul în care se constată existenţa unor riscuri
potenţiale asupra imparţialităţii.
5.2.5 Art. 5.5 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să demonstreze că și-a evaluat riscurile financiare asociate activităților sale.
OEC trebuie să aibă, cu excepţia cazurilor în care OEC este asigurat de stat prin efectul legii, un
aranjament (de exemplu asigurare, provizioane etc.) din care să rezulte că poate acoperi
penalizările financiare care apar din activităţile şi zonele în care îşi desfăşoară activitatea, bazat
pe analiza riscurilor financiare ce decurg din activitatea de verificare.
În cazul în care OEC deţine o asigurare de răspundere civilă profesională, valoarea poliţei de
asigurare trebuie să fie corelată cu tipul, domeniul şi volumul activităţii OEC.
Dacă OEC nu are personalitate juridică proprie, obligaţia asigurării revine organizaţiei de care
acesta aparţine (organizaţia mamă).
5.3

Art. 6 din SR EN ISO 14065:2013

5.3.1 Art. 6.1 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze identificarea şi demonstrarea competenţelor managementului și
personalului său implicat în activități de verificare.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 36.
5.3.2 Art. 6.2 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze procesul de selectare, instruire, autorizare oficială şi monitorizare
a performanţelor/competenţelor personalului implicat în activitatea de verificare şi în activităţile
asociate acesteia, precum şi modul în care asigură accesul la expertiza internă sau externă
adecvată.
OEC trebuie să aibă personal competent pentru a acoperi toate domeniile pentru care solicită
acreditarea/ acreditate, iar acesta trebuie să fie corelat cu volumul activităţilor pe care le
desfăşoară organismul sub acreditare.
RENAR nu acordă acreditarea pentru domenii pentru care OEC nu demonstrează că are
competenţa de a efectua verificarea în acele domenii.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 36 la art. 40, precum şi cerinţele ISO 14066:2011.
5.3.3 Art. 6.3 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 36 la art. 40.
5.3.4 Art. 6.4 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 43(5).
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5.3.5 Art. 6.5 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să menţină înregistrări actualizate referitoare la competenţă, inclusiv studii, calificări
profesionale, instruiri, monitorizarea performanţei, aptitudini şi experienţă, atât pentru personalul
verificator (permanent şi colaborator), cu referire la grupele de activitate/domeniile de acreditare
stabilite în Anexa I AVR, cât şi pentru personalul managerial şi tehnic implicat în activitatea de
verificare.
OEC trebuie să deţină Fişa postului pentru personalul organismului implicat în procesul de
verificare, din care să reiasă responsabilităţile şi atribuţiile acestuia.
OEC trebuie să documenteze modul de păstrare a înregistrărilor referitoare la personal, precum
şi frecvenţa actualizării acestor înregistrări.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 42(1).
5.3.6 Art. 6.6 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze modul cum realizează externalizarea/subcontractarea serviciului
de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, care să includă şi modul de evaluare şi selecţie
a subcontractanţilor.
Externalizarea serviciului de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră în sensul SR EN ISO
14065 se referă la activitatea de subcontractare a acestui serviciu prin angajamente contractuale
cu altă organizaţie/organism de verificare.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 43(5) şi Anexa II - pct. (f).
5.4

Art. 7 din SR EN ISO 14065:2013

5.4.1 Art. 7.1-7.2 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 42(1), 42(2) şi Anexa II - pct. (a).
5.4.2 Art. 7.3 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 42(3) şi Anexa II - pct. (b).
5.4.3 Art. 7.4 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 42(2).
5.4.4 Art. 7.5 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să aplice o procedură documentată de control al înregistrărilor, inclusiv al acelora
pe suport informatic. În cazul înregistrărilor stocate electronic trebuie stabilite reguli privind
păstrarea acestora în siguranță, păstrarea confidențialității și împiedicarea accesului neautorizat
sau modificării acestora, precum şi reguli privind modalităţi de salvări de siguranţă (back-up),
inclusiv asigurarea securității acestora.
Înregistrările ţinute sub control trebuie să fie identificate în mod clar, documentându-se durata de
păstrare.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 26.
5.5

Art. 8 din SR EN ISO 14065:2013

5.5.1 Art. 8.1 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să aibă proceduri pentru documentarea procesului de verificare, care trebuie să
urmărească:
- obligaţiile pre-contractuale (angajamentul preliminar);
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- modul de abordare în funcţie de informaţiile obţinute de la operator (reguli pentru stabilirea
perioadei de timp alocate, analiza strategică şi de risc, planul şi programul de verificare,
eşantionarea);
- verificarea propriu-zisă, inclusiv vizita la faţa locului (pe amplasament), stabilirea
procedurilor analitice, verificarea datelor, verificarea aplicării corecte a metodei de
monitorizare, verificarea metodelor aplicate pentru datele lipsă, evaluarea incertitudinii,
stabilirea pragurilor de semnificaţie, tratarea inexactităţilor şi neregularităţilor;
- evaluarea independentă;
- analiza şi emiterea declaraţiei de verificare1/ redactarea raportului de verificare, inclusiv
documentaţia internă de verificare;
- informaţii descoperite după emiterea declaraţiei de verificare/ raportului de verificare.
Se aplică şi prevederile din AVR de la cap. II.
5.5.2 Art. 8.2 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să se asigure că înaintea acceptării oricărei oferte sau contract a obţinut suficiente
informaţii de la operator, conform art. 10 din AVR, pentru a stabili dacă este capabil să efectueze
verificarea sau nu.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 8, 9.
5.5.3 Art. 8.3 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să documenteze modul de selectare şi de numire al echipelor de verificare, luând în
considerare prevederile art. 37 din AVR.
OEC trebuie să informeze operatorul privind numele membrilor echipei de verificare şi organizația
de care aceștia aparțin, pentru a da posibilitatea operatorului să facă obiecţii.
OEC trebuie să elaboreze planul de verificare luând în considerare şi cerinţele art. 13 şi 34 din
AVR. Planul de verificare se elaborează pe baza informaţiilor furnizate de operator (art. 10 din
AVR), analizei strategice (art. 11 din AVR) şi analizei de risc (art. 12 din AVR).
Planul de eşantionare trebuie să fie detaliat şi documentat înainte de începerea activităţii de
verificare, conform art. 13(1) c) din AVR, şi trebuie revizuit, dacă este necesar, în timpul verificării
propriu-zise, conform art. 20 din AVR.
Planul de verificare și planul de eșantionare pot fi cuprinse în acelaşi document.
5.5.4 Art. 8.4 din SR EN ISO 14065:2013
Vizita la faţa locului este obligatorie în scopul verificării raportului de emisii elaborat de operator.
Pentru operatorii de aeronave, OEC trebuie să includă în activitatea de verificare utilizarea datelor
de trafic aerian furnizate de Eurocontrol.
Pe parcursul verificării OEC poate mări eşantionul stabilit iniţial dacă identifică neregularităţi sau
inexactităţi. Eşantioanele suplimentare trebuie documentate şi identificate în documentaţia
internă de verificare.
La evaluarea şi verificarea datelor din raportul operatorului, OEC trebuie să ţină cont de pragurile
de semnificaţie stabilite în art. 23 din AVR pentru fiecare tip de instalaţie în parte.
OEC trebuie să documenteze în raportul de verificare care este incertitudinea de măsurare
estimată.

„Declaraţia de verificare” apare în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 ca „raport de verificare”, astfel
că în conţinutul prezentului document se utilizează sintagma „raport de verificare”, cu excepţia titlurilor standardului.
1
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OEC trebuie să documenteze în raportul de verificare toate notificările transmise de operator
către AC referitoare la orice modificare semnificativă sau nu, a instalației verificate, precum și
orice schimbare apărută pe parcursul anului de raportare, conform art. 15 din MRR.
OEC trebuie să documenteze o procedură specifică pentru verificarea instalaţiilor care solicită
alocarea de certificate din rezerva de nou intraţi.
OEC trebuie să documenteze o procedură specifică pentru verificarea raportului privind datele de
referință pentru determinarea alocării cu titlu gratuit pentru instalații, alocare conform FAR.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 14-19, 20(2) şi 20(3), 21-24, 26-33.
5.5.5 Art. 8.5 din SR EN ISO 14065:2013
OEC trebuie să demonstreze că a numit una sau mai multe persoane care să îndeplinească
funcţia de evaluator independent.
Aceasta nu trebuie să fi desfaşurat nicio activitate de verificare care face obiectul verificării
operatorului respectiv.
Evaluatorul independent verifică documentaţia internă de verificare şi raportul de verificare.
Acesta are întreaga responsabilitate pentru a stabili dacă dovezile adunate în documentaţia
internă de verificare sunt suficiente pentru luarea deciziei din raportul de verificare.
OEC trebuie să numească o persoană care, în baza concluziilor evaluatorului independent şi a
dovezilor din documentaţia internă de verificare, autentifică raportul de verificare.
Evaluatorul independent şi cel care autentifică raportul de verificare pot fi una şi aceeaşi
persoană.
Raportul de verificare trebuie să îndeplinească cerinţele art. 27 din AVR.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 25 - 28 şi Anexa II – pct. e).
5.5.6 Art. 8.6 din SR EN ISO 14065:2013
Documentația internă de verificare trebuie să conţină toate înregistrările necesare pentru a se
efectua o evaluare independentă în conformitate cu cerinţele standardului şi AVR.
Pe documentaţia de verificare se bazează:
- raportul întocmit de echipa de verificare;
- avizul de verificare;
- propunerile de îmbunătăţire transmise operatorului.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 26.
5.5.7 Art. 8.7 din SR EN ISO 14065:2013
Se aplică şi prevederile art. 70 din MRR.
OEC trebuie să documenteze modul în care tratează sesizările/ comentariile/ observațiile
referitoare la activitatea de verificare primite de la Autoritatea Competentă (inclusiv cele adresate
operatorului, dar care îi implică) – a se vedea Apeluri si Reclamații.
5.6

Art. 9 din SR EN ISO 14065:2013

OEC trebuie să aibă o procedură documentată pentru tratarea apelurilor. Modalitatea de tratare
a apelurilor trebuie să fie disponibilă în mod public, la cerere.
În cazul sesizărilor primite de operatori de la Autoritatea Competentă referitoare la cifra de emisii
raportată în raportul de monitorizare/ raportul de verificare, OEC va trata această sesizare ca
apel.
Se aplică şi prevederile din AVR de la Anexa II – pct. (c).
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Art. 10 din SR EN ISO 14065:2013

OEC trebuie să aibă o procedură documentată pentru tratarea reclamaţiilor. Modalitatea de
tratare a reclamaţiilor trebuie să fie disponibilă în mod public, la cerere.
În cazul sesizărilor primite de operatori de la Autoritatea Competentă referitoare la raportul de
monitorizare/ raportul de verificare (cu excepția cifrei de emisii), OEC va trata această sesizare
ca reclamație.
Se aplică şi prevederile din AVR de la Anexa II – pct. (d).
5.8

Art. 12 din SR EN ISO 14065:2013

OEC trebuie să implementeze şi să menţină un sistem de management documentat în
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 14065:2013 şi ale AVR.
OEC trebuie să documenteze sistemul său de management astfel încât să asigure trasabilitatea
informaţiilor referitoare la activităţile sale.
Pentru documentarea şi implementarea sistemului de management OEC trebuie să ia în
considerare prevederile documentului emis de Comisia Europeană “Good practice: Application of
EN ISO 14065 (management system)”.
Auditul intern al OEC trebuie să cuprindă auditarea tuturor cerințelor standardului SR EN ISO
14065:2013 și ale AVR.
Auditul intern trebuie să urmărească îndrumările din SR EN ISO 19011.
OEC trebuie să documenteze modalitatea de a furniza RENAR, informațiile stabilite la art. 76 din
AVR.
Se aplică şi prevederile din AVR de la art. 41 și Anexa II.
6.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Prezentul capitol al acestui document prezintă explicaţii privind procesul de acreditare şi
urmăreşte articolele AVR, acestea fiind redactate cu caractere italice.
Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 „Regulament pentru acreditare”, precum şi
cu prevederile capitolului IV din AVR, explicitate mai jos:
6.1 Iniţierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului de acreditare faţă de SR EN ISO
14065:2013 se găseşte pe site-ul RENAR: www.renar.ro, la secţiunea Procesul de acreditare.
6.2 Solicitarea acreditării
(Art. 46 din AVR)
Organismul de verificare depune solicitarea pentru acreditare, însoţită de formularele aferente
conform Mapei de documente informative publicată pe site-ul RENAR.
La depunerea solicitării pentru acreditare, OEC trebuie să ia în considerare şi cerinţele art. 46 din
AVR.
OEC completează formularul Lista domeniilor de acreditare, specificând domeniile aferente
grupelor de activitate, definite în Tabelul nr. 2, pentru care solicită acreditarea.
Organismele de verificare acreditate pentru domeniul 12 (activități de aviație în cadrul schemei
EU ETS) sunt competente și pentru efectuarea verificărilor rapoartelor operatorilor de aeronave
în cadrul Schemei de Reducere și Compensare a Emisiilor pentru Aviația Internațională –
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CORSIA, dacă operatorii de aeronave verificați sunt din Uniunea Europeană, respectiv Spațiul
Economic European.
În vederea efectuării activităților de verificare a rapoartelor operatorilor de aeronave din țări terțe,
organismele de verificare trebuie să solicite acreditarea/extinderea acreditării pentru CORSIA.
Tabelul nr. 2
Nr.
grupă de
activitate
1a
1b
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
98

Domenii de aplicare a acreditării
Arderea combustibililor în instalaţii, în care utilizează exclusiv combustibili
comerciali standard, așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2018/2066 sau în instalaţii din categoria A sau B în care se utilizează gaze
naturale
Arderea combustibililor în instalaţii, fără restricţii
Rafinarea uleiurilor minerale
- Producerea cocsului
- Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea, minereurilor metalice (inclusiv a
minereurilor sulfidice)
- Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalații
pentru turnare continuă
- Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje)
- Producerea de aluminiu secundar
- Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor
Producerea de aluminiu primar (emisii de CO2 şi perfluorocarburi)
- Producerea clincherului de ciment
- Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei
- Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă
- Fabricarea prin ardere de produse ceramice
- Fabricarea de material izolant din vată minerală
- Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor
produse din gips
- Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase
- Producerea de hârtie sau carton
- Producerea de negru de fum
- Producerea amoniacului
- Producerea substanțelor chimice organice vrac prin cracare, reformare,
oxidare completă sau parțială sau prin procese similare
- Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare
parțială
- Producerea de sodă calcinată (Na2CO3) şi de bicarbonat de sodiu (NaHCO3)
- Producerea acidului azotic (emisii de CO2 şi N2O)
- Producerea acidului adipic (emisii de CO2 şi N2O)
- Producerea acidului glioxalic și glioxilic (emisii de CO2 şi N2O)
- Captarea gazelor cu efect de seră de la instalațiile care intră în domeniul de
aplicare al Directivei 2003/87/CE în vederea transportului și stocării geologice
într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE
- Transportarea gazelor cu efect de seră prin intermediul conductelor în vederea
stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei
2009/31/CE
Stocarea geologică a gazelor cu efect de seră într-un sit de stocare în temeiul
Directivei 2009/31/CE
Activităţi de aviaţie (emisii şi date tonă-kilometru)
Alte activităţi, în temeiul art. 10a din Directiva 2003/87/CE.*)
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*) Notă: Pentru grupa de activitate 98, RENAR acordă acreditarea numai pentru domeniile de
acreditare din cadrul grupelor de activitate acreditate individual.
Autoritatea competentă poate participa la analiza solicitării pentru acreditare depusă de OEC.
6.3 Pregătirea pentru evaluare / Evaluarea
(Art. 47/48 din AVR)
Se aplică prevederile art. 47 şi 48 din AVR, precum şi precizările de mai jos.
Pregătirea pentru evaluare include:
- selectarea echipei de evaluare,
- elaborarea planului de evaluare care descrie planificarea activităților care urmează să fie
efectuate pe parcursul evaluării.
Echipa de evaluare RENAR planifică activitățile pe baza eșantionării:
- sediilor OEC, dacă este cazul;
- grupelor de activitate;
- personalului.
RENAR stabilește anual, pentru fiecare OEC, numărul evaluărilor prin asistare având în vedere
o abordare bazată pe risc luând în considerare o serie de factori, cum ar fi:
- complexitatea domeniului de acreditare (pentru instalație staționară și/sau operator de
aeronave),
- categoria instalației,
- grupa de activitate în care este încadrată instalația staționară,
- contribuția emisiilor verificate ale instalației staționare la totalul emisiilor la nivel național,
- metodologia de calcul a emisiilor,
- potențiale emisii altele decât CO2,
- numărul și tipul fluxurilor de sursă,
- volumul emisiilor totale ale instalației staționare/pentru operatorul de aeronave,
- numărul personalului verificator calificat de OEC etc.
RENAR trebuie să evalueze prin asistare, într-un ciclu de acreditare, toate grupele de activitate
pentru care OEC este acreditat.
În cazul în care nu este posibilă efectuarea unei evaluări prin asistare pentru o grupă de activitate
acreditată, pentru evaluarea respectivei grupe de activitate, la sediul OEC se aplică alte tehnici
de evaluare a competenței OEC (interviu cu personalul OEC implicat în activitățile de verificare
pentru a explica modul în care a fost efectuată verificarea, evaluare prin înregistrări/ indirectă,
simulări ale activității de verificare a unui operator, evaluarea verificării unor calcule, etc.).
Evaluarea prin înregistrări include, efectuarea împreună cu auditorul principal EU ETS sau cu
evaluatorul independent, a analizei întregii documentații interne pentru o anumită instalație.
În situaţia în care grupa de activitate conţine mai multe domenii de aplicare a acreditării, RENAR
trebuie să evalueze prin asistare, fără a se limita la, cel puțin un domeniu acreditat din grupa
respectivă.
La selectarea grupelor de activitate pentru asistare, RENAR trebuie să se asigure că pe durata
unui ciclu de acreditare a evaluat din punct de vedere al competenţei unui număr reprezentativ
de angajați ai OEC implicați în procesul de verificare.
RENAR poate invita reprezentatul Autorităţii Competente să participe atât la evaluarea la sediul
OEC, cât și la evaluările prin asistare.
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OEC trebuie să trateze neconformităţile identificate de echipa de evaluare conform Politicii
RENAR P-16.
La calculul costurilor acreditării, RENAR se raportează la domeniile de acreditare şi nu la grupele
de activitate.
6.4 Decizia de acreditare şi certificatul de acreditare
(Art. 49 din AVR)
Se aplică şi prevederile art. 49 din AVR.
În cadrul evaluării pentru acreditare inițială, RENAR nu efectuează nicio evaluare prin asistare,
deoarece OEC nu poate efectua activităţi de verificare decât după obţinerea acreditării.
În acestă situaţie, RENAR acordă acreditarea cu condiţia ca toate eventualele neconformităţi
constatate de RENAR să fie închise.
După obţinerea acreditării, OEC nu trebuie să emită niciun raport de verificare, până când RENAR
nu efectuează evaluarea prin asistare la primul client al OEC, în caz contrar acreditarea poate fi
retrasă, conform regulilor de acreditare.
Conţinutul certificatului de acreditare este conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17011, identifică
standardul SR EN ISO 14065 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 şi include o
Anexă, care conţine grupele de activitate și domeniile de aplicare a acreditării pentru care s-a
acordat acreditarea.
Certificatul de acreditare conţine marca naţională de acreditare.
OEC trebuie să facă public statutul său de acreditat.
6.5 Supravegherea
(Art. 50 din AVR)
Se aplică şi prevederile art. 50 din AVR.
RENAR supraveghează OEC acreditate pentru a se asigura că acestea continuă să
îndeplinească cerințele stabilite de SR EN ISO 14065 şi AVR.
În cazul în care OEC desfăşoară activităţi de verificare în alt stat membru, notifică RENAR cu
privire la aceste verificări, cu aplicarea prevederilor Politicii RENAR P-15 privind acreditarea
transfrontalieră.
6.6 Reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare
(Art. 51 din AVR)
Se aplică şi prevederile art. 51 din AVR.
Reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare nu se acordă pentru domeniile de acreditare
din cadrul unei grupe de activitate, dacă în ciclul de acreditare anterior, OEC nu a avut niciun
client în niciun domeniu de acreditare din grupa de activitate respectivă, cu excepția grupelor de
activitate 1a și 1b.
Având în vedere că pentru aceste grupe de activitate competența tehnică și cunoștințele aferente
sunt similare (a se vedea KGN II.7 – Competență), RENAR acordă în continuare acreditarea, cu
condiția ca în cadrul ciclului de acreditare anterior să fi fost evaluată prin asistare cel puțin una
din grupele de activitate 1a, respectiv 1b.
La reevaluarea pentru reînnoirea ciclului de acreditare, dacă un OEC a avut cel puțin un client în
oricare din domeniile de acreditare incluse într-o grupă de activitate, acreditarea este acordată în
continuare pentru toate domeniile de acreditare din acea grupă de activitate acreditate inițial și
solicitate de OEC la reînnoirea acreditării, cu condiția ca organismul de verificare să demonstreze
menținerea competenței pentru fiecare domeniu de acreditare din cadrul grupei de activitate (de

RENAR – Asociaţia
de Acreditare din
România
Organismul Naţional
de Acreditare

REGULAMENT SPECIFIC
privind aplicarea standardului SR EN ISO
14065:2013 și Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2018/2067 pentru organisme de
verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Cod: RS-9.1 OV
Ediția din 31.07.2020
Pagina 17/18

ex. prin demonstrarea competenței în domenii de acreditare similare), indiferent dacă OV a avut
sau nu client în acele domenii de acreditare specifice.
Pentru grupa de activitate 98 (verificare de date pentru accesarea Rezervei de Nou Intrați (RNI)
sau verificarea rapoartelor privind datele de referință conform FAR), la reînnoirea acreditării,
RENAR poate acorda acreditarea în continuare chiar dacă organismul de verificare nu a avut
niciun client în această grupă de activitate, în condițiile Notei de la Tabelul nr. 2, luând în
considerare istoricul activității, experiența și competența organismului de verificare în ceea ce
privește verificarea de date de referință pentru alocare cu titlu gratuit.
6.7 Evaluarea extraordinară
(Art. 52 din AVR)
Evaluare extraordinară se efectuează conform prevederilor din RE-01 şi a prevederilor art. 52 din
AVR.
6.8 Extinderea domeniului de acreditare
(Art. 53 din AVR)
Orice solicitare pentru acreditarea unei noi grupe de activitate, respectiv a unui nou domeniu de
acreditare din cadrul unei grupe de activitate este tratată ca extindere a domeniului de acreditare
a OEC conform cerințelor stabilite în RE-01 şi art. 53 din AVR.
6.9 Suspendarea, restrângerea, retragerea acreditării
(Art. 54 din AVR)
6.9.1 Suspendarea acreditării
RENAR poate suspenda acreditarea acordată unui OEC, pentru unul, mai multe sau toate
domeniile de acreditare, în cazul în care se constată că OEC nu mai îndeplinește cerințele din
SR EN ISO 14065 şi AVR.
Ca urmare, OEC își păstrează acreditarea obținută, dar nu mai poate desfășura pe perioada
suspendării, activități de verificare, pentru domeniul/domeniile de acreditare respective.
Suspendarea acreditării respectă condițiile și cerințele stabilite în procedura RE-01 și art. 54 din
AVR.
Decizia de suspendare intră în vigoare la data notificării acesteia OEC.
6.9.2 Retragerea/ Restrângerea acreditării
Retragerea/restrângerea acreditării respectă condițiile și cerințele stabilite în RE-01 și art. 54 din
AVR.
Decizia de retragere/restrângere intră în vigoare la data notificării acesteia OEC.
6.10 Notificarea de către verificatori
(Art. 77 din AVR)
OEC trebuie să documenteze schimbul de informaţii cu RENAR şi să transmită acestuia
informaţiile prevăzute la art. 77 din AVR şi la termenele stabilite de acesta.
OEC trebuie să transmită la RENAR informațiile referitoare la orice modificări, în termen de maxim
30 de zile de la data apariţiei acestora.
În cazul în care OEC intenționează să desfășoare activități de verificare în afara teritoriului
României trebuie să informeze RENAR, în cel mai scurt timp.
6.11 Utilizarea simbolului acreditării
OEC trebuie să utilizeze simbolul acreditării numai în condiţiile precizate în contractul de
acreditare şi Regulamentul privind utilizarea mărcii naționale de acreditare, referirea la statutul
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de acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al
acordurilor de recunoaștere multilateral, cod RE-02.
OEC acreditat este obligat să utilizeze simbolul acreditării pentru domeniul pentru care acesta a
fost acreditat numai pe documentele emise sub acreditare de acesta, respective rapoarte de
verificare.
OEC aflat în proces de acreditare nu trebuie să utilizeze simbolul acreditării.

7.

MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ

Modificările sunt evidenţiate în text prin font de culoare albastră.
Au fost introduse precizări mai clare privind evaluarea prin asistare, condițiile pentru reînnoirea
acreditării.
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