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INTRODUCERE

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organismele care efectuează auditul şi certificarea
sistemelor de management, pentru a obţine acreditarea sunt stipulate în SR EN ISO/CEI 170211:2015 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale
sistemelor de management” și în SR ISO 50003:2015 „Sisteme de management al energiei.
Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al
energiei”.
De asemenea, organismele de certificare trebuie să fie organizate şi să funcţioneze în conformitate
cu cerinţele aplicabile ale documentelor de referinţă menţionate în mapa de documente informative
aferente domeniului, aflate pe site-ul RENAR.
Solicitarea acreditării este voluntară. Acreditarea acordată de RENAR nu este echivalentă cu
autorizaţia acordată de organismele specializate ale statului pentru diferite activităţi, în condiţiile
legii.
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

Acest regulament specific se aplică de către toate organismele care auditează şi certifică sisteme
de management al energiei şi care solicită acreditarea sau sunt acreditate de RENAR, în
domeniul voluntar (nereglementat).
Acest document conţine note de aplicare ale anumitor cerinţe din standardul SR EN ISO/CEI
17021-1:2015, precum și din standardul SR ISO 50003:2015, pentru a se asigura o aplicare
unitară şi consecventă în procesul de acreditare a organismelor care furnizează servicii de audit şi
certificare a sistemelor de management al energiei faţă de cerinţele SR EN ISO 50001:2019.
Capitolul 5 al acestui document urmăreşte structura standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
Acolo unde este cazul, se indică şi note de aplicare a standardului SR ISO 50003:2015.
Nu sunt menționate acele capitole din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 pentru care nu sunt necesare
note de aplicare.
3.

TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 Terminologie şi definiţii
Se aplică terminologia şi definiţiile din:
SR EN ISO/CEI 17011:2005 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de
acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii;
SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale;
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează
audit şi certificare de sisteme de management. Partea 1: Cerințe
SR ISO 50003:2015 – Sisteme de management al energiei. Cerinţe pentru organismele care
efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al energiei
3.2 Prescurtări
EA
SME
OEC

– European co-operation for Accreditation
– sistem de management al energiei
– organism de evaluare a conformităţii
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CRITERII 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/CEI 17021-1:2015 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care
efectuează audit şi certificare de sisteme de management. Partea 1: Cerințe
SR ISO 50003:2015 – Sisteme de management al energiei. Cerinţe pentru organismele care
efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al energiei
Legislaţie

4.1.2
4.1.3

Ghiduri de aplicare a standardelor de acreditare
-

4.1.4 Documente de aplicare a Directivei emise de Comisia Europeană
4.1.5 Documente RENAR
P-05
Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor
P-07
Politica privind tranziţia la noi standarde internaţionale
P-08
Politica privind schimbarea condiţiilor de acreditare
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
RS 5.2 SM Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării organismelor care
efectuează audit şi certificare de sisteme de management – calitate, mediu,
sănătate și securitate ocupațională, calitatea dispozitivelor medicale, anti-mită
conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
4.1.6 Documente pentru evaluarea conformității
SR EN ISO 50001:2019 Sisteme de management al energiei – Cerințe și ghid de utilizare.
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.

NOTE DE APLICARE ALE CERINŢELOR STANDARDULUI SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

5.1. Art. 7 Cerințe referitoare la resurse
5.1.1 Art. 7.1 Competența personalului
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(1) OEC trebuie să stabilească criterii pentru competența generală a personalului OEC implicat
în certificare și audit, conform art. 6.2, Tabel 1 din SR ISO 50003:2015.
(2) OEC trebuie să stabilească criterii de competență pentru domeniile tehnice definite conform
art. 6.3, Tabel 2 din SR ISO 50003:2015.
(3) OEC trebuie să stabilească criterii pentru abilitățile tehnice conform art. 6.3, Tabel 3 din SR
ISO 50003:2015.
5.1.2 Art 7.2 Personal implicat în activităţile de certificare
(1) Personalul implicat în procesul de certificare și audit trebuie să demonstreze că este instruit
în domeniul sistemelor de management al energiei.
(2) Personalul OEC-ului implicat în procesul de certificare și audit trebuie să demonstreze că
satisface criteriile de competenţă definite de OEC pentru toate domeniile tehnice
determinate conform cap. 6.2.1 din prezentul document și trebuie să efectueze numai acele
activități de certificare pentru care și-a demonstrat competența respectivă.
(3) Activitatea de consultanţă desfăşurată de experţii tehnici în domeniul sistemelor de
management, nu este considerată experienţă pentru aceştia.
5.2
Art. 8. Cerinţe referitoare la informaţii
5.2.1 Art.8.2 Documente de certificare
Domeniul și limitele de aplicare sunt definite conform pct. 5.2 din SR ISO 50003:2015.
5.3
Art. 9 Cerințe referitoare la proces
5.3.1 Art. 9.1 Activități pre-certificare
(1) OEC trebuie să aibă un proces documentat pentru stabilirea timpului de audit.
(2) Criteriile care trebuie luate în considerare atunci când se stabileşte timpul de audit necesar
sunt cele prevăzute în art. 5.3 din SR ISO 50003:2015.
(3) OEC trebuie să aibă un proces documentat pentru determinarea numărului de personal
implicat efectiv în sistemul de management al energiei, conform art. 5.3.2 din SR ISO
50003:2015.
(4) Pentru organizațiile cu mai multe locații se aplică prevederile art. 5.4 din SR ISO
50003:2015 .
Art.9.6 Menținerea certificării
Art.9.6.4 Audituri speciale
OEC trebuie să aibă acorduri contractuale cu clienţii săi care să-i permită să efectueze audituri
speciale în cazul în care organizaţia client a avut situatii de urgenta sau în cazul oricăror altor
modificări majore ce pun sub semnul întrebării eficacitatea sistemului de management al energiei.
5.3.2

6.

PREVEDERI SPECIFICE REFERITOARE LA PROCESUL DE ACREDITARE

Procesul de acreditare se derulează conform RE-01 cu următoarele precizări:
6.1 Inițierea acreditării
Mapa de documente informative aferente domeniului se găsește pe site-ul RENAR:
www.renar.ro, la secţiunea Procesul de acreditare.
6.2 Solicitarea acreditării
6.2.1 Domeniul de acreditare este reprezentat de cele 8 sectoare tehnice definite în art. 6.3
Tabel 2 din SR ISO 50003:2015.
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DOMENII TEHNICE
Industria prelucratoare
Industria grea
Clădiri
Complexe de clădiri
Transport
Minerit
Agricultură
Furnizare de energie

6.2.2 OEC trebuie să precizeze în formularul „Matricea de corespondență a competenței
personalului”, domeniile tehnice specifice sistemelor de management al energiei, așa cum au fost
definite conform pct. 6.2.1 și personalul competent pentru aceste domenii tehnice.
6.2.3 În cazul în care solicitantul are deja o acreditare pe baza standardului SR EN ISO 170211:2015 în domeniul voluntar efectuată de către RENAR, solicitarea de acreditare pentru audit și
certificare a sistemelor de management al energiei va fi tratată ca o extindere. RENAR va lua în
considerare toate informaţiile aferente acreditărilor anterioare efectuate pe baza SR EN ISO
17021-1:2015.
6.2.4 În situaţia în care un OEC, acreditat pentru anumite domenii tehnice menționate la pct.
6.2.1 pentru certificarea sistemelor de management al energiei conform SR EN ISO 17021-1:2015
și SR ISO 50003:2015, solicită acreditarea pentru alte domenii tehnice, solicitarea este tratată de
RENAR ca o extindere.
6.3 Evaluare
6.3.1 Într-un ciclu de acreditare, evaluările prin asistare trebuie să acopere toate domeniile
tehnice pentru care OEC a fost acreditat.
6.3.2 RENAR efectuează, după caz, evaluări prin asistare atât la audituri din etapa 1 cât şi la
etapa 2.
6.3.3 Într-un ciclu de acreditare, RENAR va asista cel puțin un audit de certificare inițială și de
recertificare.
Atunci când selectează auditurile care vor fi asistate, RENAR nu va evalua prin asistare aceeași
auditori care au fost asistați anterior sau un audit efectuat la aceeași organizație client al OEC.
6.3.4 Echipa de evaluare RENAR are dreptul să consulte documentele sistemului de
management, în condiții de confidențialitate cerute atât de OEC cât și de clientul OEC-ului. În cazul
în care OEC-ul nu asigură accesul la această documentație, RENAR are dreptul să înceteze
procesul de acreditare.

7.

MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA ANTERIOARĂ

Modificările sunt identificate în text prin font de culoare albastră.

8.
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