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SCOP

Prezentul document are drept scop stabilirea modului de aplicare a tarifelor aprobate pentru
acreditare, inclusiv pentru anumite situații specifice.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Prezentele reguli sunt elaborate pentru schemele de acreditare aplicate de către RENAR, care
au fost codificate cu denumirea “Tip OEC” conform Tabelului nr. 1 de mai jos.
3.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Lista de tarife aprobată de Ministrul Economiei – postată pe site-ul www.renar.ro..
4.

DEFINIREA NUMĂRULUI TOTAL DE DOMENII, “nd”

4.1 În coloana a 3-a a Tabelului nr. 1 este definită semnificația termenului „nd” care apare în
Lista de tarife menționată la punctul 3 al prezentei instrucțiuni.
Numărul de domenii (nd) este:
- în cazul acreditării inițiale și reacreditării - numărul de domenii din solicitarea pentru
acreditare;
- în cazul supravegherii - numărul de domenii din anexa la certificatul de acreditare;
- în cazul extinderii - numărul de domenii din solicitarea pentru extindere.
Tabelul nr.1
Tip OEC

Abreviere

Laboratoare de încercări
Laboratoare de etalonare
Laboratoare medicale – analize
medicale
Laboratoare medicale – radiologie
și imagistică medicală
Furnizori
de
încercări
de
competență

LI
LE
LM

Organisme de inspecție

OI

LR
IC

Organisme de certificare produse, PR
servicii, procese

Organisme
persoane

de

certificare PS

Semnificație „nd”
Suma numărului de încercări/ etalonări/
analize
medicale
menționate
în
solicitarea pentru acreditare/extindere
sau anexa la certificatul de acreditare,
pentru fiecare sediu/ locație/ punct de
lucru în parte
Suma numărului de domenii tehnice
aferente fiecărei scheme menționate în
solicitarea pentru acreditare/extindere
sau anexa la certificatul de acreditare
Numărul de domenii de inspectie,
menționate în solicitarea pentru
acreditare/extindere sau anexa la
certificatul de acreditare
Numărul de produse/categorii de
produse, menționate în solicitarea
pentru acreditare/extindere sau anexa
la certificatul de acreditare
Numărul
de
scheme
de
certificare/profesii,
menționate
în
solicitarea pentru acreditare/extindere
sau anexa la certificatul de acreditare
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Tip OEC
Organisme de certificare sisteme
de management al calității
Organisme de certificare sisteme
de management al mediului
Organisme de certificare sisteme
de management al securității
ocupaționale OHSAS
Organisme de certificare sisteme
de
management al siguranței
alimentare HACCP
Organisme de certificare sisteme
de
management al siguranței
alimentare FSSC 22000
Organisme de certificare sisteme
de management al calității în
domeniul dispozitivelor medicale
Organisme de certificare sisteme
de management al energiei
Organisme de certificare ale
sistemelor de management al
securității informației
Organisme notificate
Verificatori rapoarte de emisii
gaze cu efect de seră GES
Organisme
care
efectuează
certificarea
sau
inspecția
recipientelor și suprastructurilor
destinate transportului rutier al
mărfurilor periculoase
Organisme
de
evaluare
a
conformităţii
în
domeniul
managementului
deșeurilor
metalice
Organisme
de
evaluare
a
conformităţii în domeniul calității
produselor agricole și alimentare
Organisme
de
evaluare
a
conformităţii
în
domeniul
produselor ecologice și etichetării
produselor ecologice
Verificatori de mediu EMAS

Abreviere
MC
MM

Semnificație „nd”
Numărul de coduri EA, menționate în
solicitarea pentru acreditare/extindere
sau anexa la certificatul de acreditare

OH

SA

SM FS

SM MD

EN

Numărul de produse/ categorii/ clase/
familii/ grupe de produse/ servicii/
procese/
personal/
domenii
de
activitate/ sectoare de activitate/domenii
de acreditare așa cum sunt definite în
regulamentul specific de acreditare
aprobat pentru acreditarea fiecărui tip
de OEC, menționate în solicitarea
pentru acreditare/extindere sau anexa
la certificatul de acreditare.

SI

ON
OV
OT

OR
Reg.333/2011

OR
Reg.1151/2012
OR
Reg.834/2007

OR
Reg.1221/2009

4.2 Prin încercare se înțelege determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui obiect
supus încercării în baza unei proceduri documentată pe același principiu analitic/ de măsurare
caracteristic determinării.
4.3 În cazul ON pentru care nu au fost aprobate regulamente specifice de acreditare „nd”
reprezintă numărul de produse/categorii de produse aferente fiecărui standard de acreditare și
fiecărui modul de evaluare a conformității, menționate în solicitarea pentru acreditare.
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APLICAREA TARIFELOR

5.1 Tarifele se aplică pentru fiecare solicitare pentru acreditare depusă de OEC, pentru fiecare
tip de OEC și pentru fiecare etapă a procesului de acreditare (definită conform RE-01), utilizând
următoarele tipuri de tarife:
a) Tarife de acreditare
b) Tarife de supraveghere
Detaliate pe etape ale
c) Tarife de reacreditare (reînnoirea acreditării)
procesului de acreditare
d) Tarife de extinderea domeniului
e) Tarife de acreditare la modificarea condiţiilor de
acreditare la OEC
f) Tarife de redevență
g) Alte tarife (specifice unor solicitări)
5.2 Numărul de domenii (nd) pentru care se aplică tariful este cel precizat la pct. 4.1 din prezentul
document.
5.3 Aplicarea tarifelor pentru anumite situații specifice este menționată la punctul 6 din prezentele
Reguli.

6.

APLICAREA TARIFELOR DE ACREDITARE, SUPRAVEGHERE, EXTINDERE A
DOMENIULUI, REACREDITARE

6.1 Aplicarea tarifului de inițiere și înregistrare
6.1.1 Reguli generale
Tariful de inițiere și înregistrare precizat în lista menționată la punctul 3 din prezentele Reguli se
aplică pentru fiecare solicitare pentru acreditare/ reacreditare/ extindere depusă de OEC pentru
fiecare tip de OEC.
6.1.2 Reguli specifice
6.1.2.1 În cazul OEC care solicită acreditarea inițială/ reacreditarea pentru sisteme integrate de
certificare a sistemelor de management (conform SR EN ISO/CEI 17021-1) și dacă solicitarea
vizează cel puțin două sisteme de management dintre sistemele de management: MC, MM, OH,
SA, SI, EN, SM MD - tariful din lista menționată la punctul 3 se aplică o singură dată.
6.1.2.2 În cazul OEC care solicită acreditarea/ reacreditarea în vederea desemnării (tip ON)
a)

pentru mai multe reglementări (directive/regulamente) și un singur standard de
referință pentru acreditare - tariful de inițiere se aplică pentru fiecare solicitare pentru
acreditare/ reacreditare depusă.

b)

pentru o singură reglementare (directivă/regulament), dar pentru mai multe
standarde de referință pentru acreditare - tariful se aplică distinct pentru fiecare
standard de referință pentru acreditare în parte.
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6.2 Aplicarea tarifului de analiza documentației
6.2.1 Reguli generale
Tariful de analiza documentației se aplică conform listei menționată la punctul 3 din prezentele
Reguli, pentru acreditare/ supraveghere/ extinderea domeniului/ reacreditare, pentru fiecare tip
de OEC.
6.2.2 Reguli specifice
6.2.2.1 Pentru acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea LI, LE, LM, LR:
a) cu 1 (un) sediu - se aplică tariful din lista menționată la punctul 3, considerând nd =
numărul de domenii definit conform punctului 5.2.
b) multi-site/ organizații cu mai multe sedii - se aplică tariful din lista menționată la
punctul 3, considerând nd= numărul total de domenii definit conform punctului 5.2.
pentru toate site-urile/ sediile care vor fi evaluate.
6.2.2.2 Pentru acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea OEC care
certifică sisteme de management, având:
a) un singur sistem de management dintre MS, MM; OH, EN, SI, SA sau SM MD tariful din lista menționată la punctul 3 se aplică o singură dată, pentru sistemul de
management respectiv.
b) un sistem integrat de certificare a sistemelor de management (conform SR EN
ISO/CEI 17021-1) și dacă acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/
reacreditarea vizează cel puțin două dintre sistemele de management: MC, MM,
OH, SA, SI, EN, SM MD - tariful se aplică astfel:
c)
Analiza documentației
la acreditare
𝑚

450 + ∑(𝑛𝑑,𝑖 ∙ 20)
𝑖=2

Analiza
documentației la
supraveghere
𝑚

225 + ∑(𝑛𝑑,𝑖 ∙ 10)
𝑖=2

Analiza documentației
la extinderea
domeniului
𝑚

75 + ∑(𝑛𝑑,𝑖 ∙ 20)
𝑖=2

Analiza documentației la
reacreditare
𝑚

300 + ∑(𝑛𝑑,𝑖 ∙ 15)
𝑖=2

unde:
i – reprezintă numărul sistemelor de management (minimum 2 sisteme de management)
nd,i – reprezintă numărul de domenii ale fiecărui sistem de management (definite
conform punctului 4).
6.2.2.3 În cazul OEC care solicită acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/
reacreditarea în vederea desemnării (tip ON):
a) pentru un singur standard de referință pentru acreditare și una sau mai multe reglementări
(directive/ regulamente) - tariful se aplică distinct pentru fiecare reglementare în parte.
b)

pentru mai multe standarde de referință pentru acreditare și pentru o singură
reglementare (directivă/ regulament) - tariful se aplică distinct pentru fiecare standard de
referință pentru acreditare în parte.
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6.2.2.4 Pentru acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea OEC atât pentru
domeniul reglementat, cât și pentru domeniul voluntar, pentru același standard de referință pentru
acreditare, tariful se aplică astfel:

Analiza documentației la
acreditare

Analiza documentației la
supraveghere

Analiza documentației
la extinderea
domeniului

Analiza documentației la
reacreditare

450 + (𝑛𝑑,𝑣 + 𝑛𝑑,𝑟 ) ∙ 20

225 + (𝑛𝑑,𝑣 + 𝑛𝑑,𝑟 ) ∙ 10

75 + (𝑛𝑑,𝑣 + 𝑛𝑑,𝑟 ) ∙ 20

300 + (𝑛𝑑,𝑣 + 𝑛𝑑,𝑟 ) ∙ 15

unde:
nd,v – reprezintă numărul de domenii aferente domeniului voluntar (definite conform punctului 4).
nd,r – reprezintă numărul de domenii aferente domeniului reglementat (definite conform punctului
4).

6.3 Aplicarea tarifului de evaluare
6.3.1 Reguli generale
6.3.1.1 Tariful de evaluare se aplică conform listei menționată la punctul 3 din prezentele Reguli
pentru acreditare/ supraveghere/ extinderea domeniului/reacreditare, pentru fiecare tip de OEC.
6.3.1.2 Numărul de zile, zi, luat în considerare la calculul tarifului de evaluare se aplică pentru
fiecare tip de evaluare în parte: la sediu, prin asistare la clienții OEC și de urmărire, inclusiv
extraordinară.
În situații justificate tehnic (de ex. pentru laboratoare - domenii unde este acreditată o singură
încercare/analiză, pentru organisme notificate - domenii unde este identificat un singur client etc.)
se poate lua în considerare și efectuarea a unei jumătăți de zi de evaluare (de ex: se poate stabili
durata evaluării de 0,5 zile; 1,5 zile etc.).
În cazul evaluării de urmărire se tarifează, de regulă, minim o zi de evaluare. În funcție de
complexitatea analizei dovezilor depuse de OEC, se poate tarifa o jumătate de zi de evaluare, cu
avizul DA și DGA și aprobarea DGSER.
6.3.1.3 În cazul în care în echipele de evaluare RENAR este utilizat personal evaluator din afara
României, conform P-22, cheltuielile de deplasare și tariful aplicat pentru ziua de evaluare sunt
stabilite cu personalul evaluator respectiv.
6.3.2 Reguli specifice
6.3.2.1 Pentru evaluarea LI, LE, LM, LR:
a)
b)

cu 1 (un) sediu/ mai multe sedii - se aplică tariful din lista menționată la punctul 3, pentru
fiecare sediu;
multi-site - se aplică tariful din lista menționată la punctul 3, considerând că zi – numărul
de zile de evaluare, include totalul zilelor de evaluare pentru toate punctele de lucru
supuse evaluării.
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6.3.2.2 Cheltuielile aferente deplasării echipei de evaluare sunt menționate în Lista cheltuielilor
de deplasare disponibilă pe site-ul RENAR: www.renar.ro.
6.3.3 Reguli pentru evaluarea extraordinară
În cazul evaluării extraordinare se aplică tariful de evaluare din lista menționată la punctul 3.
Durata minimă a unei evaluări extraordinare este de o zi.
6.4 Aplicarea tarifului analiză și decizie
6.4.1 Reguli generale
6.4.1.1 Tariful de analiză și decizie se aplică conform listei menționată la punctul 3 din prezentele
Reguli, pentru acreditare/ supraveghere/ extinderea domeniului/ reacreditare, pentru fiecare tip
de OEC.
6.4.1.2 Tariful de analiză și decizie la supraveghere se aplică astfel:
a) 400 euro – în cazul în care dosarul este supus analizei și deciziei Consiliului de
Acreditare;
b) 200 euro – în cazul menținerii acreditării, confirmarea continuării acreditării
realizându-se de către Directorul General.
6.4.2 Reguli specifice
6.4.2.1 Pentru acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea OEC care
certifică sisteme de management, având:
a) un singur sistem de management dintre MS, MM; OH, EN, SI, SA sau SM MD - tariful din
lista menționată la punctul 3 se aplică o singură dată, pentru sistemul de management
respectiv.
b) un sistem integrat de certificare a sistemelor de management (conform SR EN ISO/CEI
17021-1) și dacă acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea
vizează cel puțin două dintre sistemele de management: MC, MM, OH, SA, SI, EN, SM
MD - tariful din lista menționată la punctul 3 se aplică o singură data.
6.4.2.2 În cazul OEC care solicită acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/
reacreditarea în vederea desemnării (tip ON):
a) pentru un singur standard de referință pentru acreditare și una sau mai multe reglementări
(directive/ regulamente) - tariful din lista menționată la punctul 3 se aplică distinct pentru
fiecare reglementare in parte, pentru care se ia decizia de acreditare.
b)

pentru mai multe standarde de referință pentru acreditare și pentru o singură
reglementare (directivă/ regulament) - tariful din lista menționată la punctul 3 se aplică
distinct pentru fiecare standard de referință pentru acreditare în parte, pentru care se ia
decizia de acreditare.

6.4.2.3 Pentru acreditarea/ supravegherea/ extinderea domeniului/ reacreditarea OEC atât pentru
domeniul reglementat, cât și pentru domeniul voluntar, pentru același standard de referință pentru
acreditare - se aplică tariful din lista menționată la punctul 3 pentru fiecare schemă de acreditare
(tip de OEC).
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6.4.2.4 În cazul în care OEC solicită modificarea anexei/ anexelor la certificatul de acreditare
pentru modificări ale standardelor datorate actualizării ediției acestora, care nu schimbă condițiile
tehnice în care a fost acordată acreditarea - se aplică 1/2 din tariful menționat la pct. 6.4.1.2 a)
din prezentul document.
6.4.3 Reguli pentru evaluarea extraordinară
În cazul evaluării extraordinare (cu excepția situațiilor de la 6.4.2.4), în cazul în care este necesară
luarea unei decizii, se aplică tariful menționat la pct. 6.4.1.2 a) din prezentul document.
7.

APLICAREA TARIFELOR PENTRU ACREDITAREA ÎN CAZUL SUBCONTRACTĂRII
RENAR DE CĂTRE ALTE ORGANISME DE ACREDITARE ȘI A EFECTUĂRII
EVALUĂRILOR ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI

Numărul de zile zi luat în considerare la calculul tarifului include și numărul de zile aferent
pregătirii evaluării și elaborării/ traducerii raportului de evaluare, conform celor stabilite în
comanda/contractul semnat de RENAR cu organismul de acreditare respectiv.

8.

APLICAREA TARIFELOR DE ACREDITARE LA MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE
ACREDITARE LA OEC

Se aplică tariful documentat în lista menționată la punctul 3.
9.

APLICAREA TARIFELOR PENTRU TARIFE DE REDEVENȚĂ

9.1 Se aplică tariful din lista menționată la punctul 3, având în vedere că “nd” este definit diferit
astfel:
- pentru laboratoare și furnizori de încercări de competență, nd reprezintă numărul total
de domenii acreditate, definite conform anexei la certificatul de acreditare;
- pentru organisme de certificare, de inspecție sau de verificare, nd reprezintă numărul
de documente emise/reînnoite sub acreditare (de ex: certificate, rapoarte etc.) pentru
fiecare domeniu/sub-domeniu în parte.
9.2 În cazul organismelor de certificare/ inspecție/ verificare, se aplică tariful pentru utilizarea
mărcii naționale de acreditare din lista menționată la punctul 3. calculat pe baza declarației pe
propria răspundere a OEC referitoare la numărul de certificate / rapoarte emise / reînoite. OEC
trebuie să transmită această declarație pe propria răspundere la RENAR la sfârșitul fiecărui
trimestru.
9.3 Pentru certificatele emise de OEC în alte limbi, dacă acestea reprezintă o traducere a unor
certificate emise deja în limba română, nu se plătesc redevențe suplimentare.
10. TARIF PENTRU ALTE SERVICII ASOCIATE PROCESULUI DE ACREDITARE
Tarifele sunt disponibile pe site-ul RENAR la secțiunea Procesul de Acreditare → Tarife.
Tariful se aplică unitar pentru toți membrii echipei în cazul în care OEC nu solicită să suporte
direct costurile asociate pentru serviciul de evaluare respectiv.
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Tariful se aplică pentru fiecare membru al echipei, corespunzător zonei asociate.
Zona este delimitată de domiciliul membrului echipei și sediul OEC sau de sediul RENAR și sediul
OEC, funcție de locul de plecare al membrului echipei. Zona 1 este definită ca zona situată între
0 - 100 km. Bucureștiul este asimilat zonei 1.
Calculul tarifului se efectuează astfel:
- pentru OEC aflat în Bucureşti și Zona 1 se aplică pentru fiecare zi de evaluare tariful
menționat în tabelul “Alte servicii asociate procesului de acreditare” disponibil pe siteul RENAR – rândul 1;
- pentru OEC aflat în afara Bucureştiului și Zonei 1 se aplică:
o pentru prima zi de evaluare - tariful menționat în tabelul “Alte servicii asociate
procesului de acreditare” disponibil pe site-ul RENAR – rândul 2;
o pentru zilele următoare de evaluare începând cu ziua 2 - tariful menționat în
tabelul “Alte servicii asociate procesului de acreditare” disponibil pe site-ul
RENAR – rândul 3.

11. ALTE TARIFE
Se aplică tariful din lista menționată la punctul 3.
12. MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA ANTERIOARĂ
Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
13. ISTORICUL DOCUMENTULUI
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04.09.2014
(E) Sorin CALOTĂ, Director DAOCI
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