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RENAR este semnatar al EA-MLA pentru certificare produs. 
 

CERTIFICAT DE ACREDITARE 
Nr. OR 003  

  
Asociaţia  de  Acreditare  din  România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism 
Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: 
 

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, județul Dolj 
 

 

îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013 și este competentă să realizeze 
sarcinile specifice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 848/2018, aşa cum se 
detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare. 

Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor 
de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.  

Prezentul certificat este însoţit de Anexa nr. 1/08.02.2022 (1 pagină), parte integrantă 
a acestuia. 

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esențial, care poate fi revizuit 
și emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de 
acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro. 
 

Data acreditării iniţiale: 27.11.2012  
Data reînnoirii acreditării: 24.11.2020 
Data actualizării: 08.02.2022 
Data expirării acreditării: 23.11.2024 
 

DIRECTOR GENERAL  
 

Alina Elena TAINĂ 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI  
DE ACREDITARE 

 

dr. ing. Dumitru DINU 
 

ASOCIAŢIA  DE  ACREDITARE   DIN  ROMÂNIA - RENAR 
Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301 

CIF RO 4311980 

http://www.renar.ro/


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. OR 003 
Data emiterii Anexei nr. 1: 08.02.2022 
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MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, județul Dolj  

 
 
A. Este competent să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 848/2018 pentru următoarele categorii/subcategorii de produse: 
 

Nr. 
crt. 

Grupe de produse 

 
Tip client 

1.  
a. plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale 
de reproducere a plantelor 
(limitare la plante și produse vegetale neprelucrate) 

☒ operator 

2.  b. animale și produse de origine animală neprelucrate ☒ operator 

3.  
d. produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate 
utilizării ca alimente 

☒ operator 

 

4.  f. vin ☒ operator 

5.  
g. alte produse enumerate în anexa I la prezentul regulament sau necuprinse 
în categoriile anterioare: 

 

 
 

g.6 ceară de albine 
☒ operator 

 
Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL  
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