
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aderarea Consiliului Județean Dolj la Asociația de Acreditare din 

România – RENAR  

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 9216/11.04.2022 întocmit de 

Direcţia Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate, Raportul de specialitate al 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 9446/12.04.2022, avizul 

comisiilor de specialitate, 

 ținând seama de  adresa Asociației de Acreditare din România – RENAR, 

înregistrată la Consiliul Județean  Dolj cu nr. 9069/07.04.2022, 

în baza art. 10 alin. (1), art. 12, art.13 alin. (5) din Statutul Asociației de 

Acreditare din România – RENAR, 

  în temeiul art. 173 alin (1) lit.f), art.182 şi art. 196 alin (1) lit a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1.Se aprobă cererea de aderare a Consiliul Judetean Dolj ca membru al 

Asociației de Acreditare din România – RENAR. 

 ART.2.Se desemnează domnul Cristian Marian Șovăilă – Secretar General 

al județului Dolj să reprezinte Consiliul Județean Dolj  în Colegiul Autorităților din 

cadrul Asociației de Acreditare din România – RENAR . 

 ART.3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 

          Nr. ____   Adoptată la data de _______ 2022 

 

 

           PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

       



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

Nr. 9216/11.04.2022 

                                                                                         PREŞEDINTE, 

 

                                                                                 DORIN COSMIN VASILE 

        

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind  aderarea Consiliului Județean Dolj la 

Asociația de Acreditare din România – RENAR 

 

                                

Misiunea Asociației de Acreditare din România – RENAR este de a fi un 

instrument eficient al economiei românești în procesul de integrare în economia 

europeană și în procesul de globalizare prin asigurarea premiselor pentru libera 

circulație a mărfurilor și serviciilor agenților economici din România pe piețele 

lumii. 

De asemenea, Asociația de Acreditare din România – RENAR contribuie 

activ la creșterea competitivității produselor în contextul procesului de globalizare 

și la promovarea protecției vieții, sănătății  și securității persoanelor, protecția 

mediului, apărarea intereselor consumatorului și la asigurarea unei satisfacții 

crescânde a acestuia. Pentru îndeplinirea acestui deziderat se are în vedere 

necesitatea conștientizării autorităților, mediului de afaceri și a maselor largi de 

consumatori din România privind importanța acreditării și beneficiile pe care 

aceasta le oferă. 

Printre liniile strategice ale activității Asociației de Acreditare din România 

– RENAR se află consultarea permanentă a tuturor părților interesate: autorități, 

agenți economici, consumatori, organisme de evaluare a conformității acreditate, 

colaborarea permanentă cu autoritățile naționale pentru identificarea direcțiilor de 

dezvoltare a legislației naționale și europene în scopul asigurarii schemelor de 

acreditare necesare în domeniile reglementate. 

Membrii Asociației sunt grupați în următoarele Colegii: 

A.Colegiul organismelor acreditate care cuprinde reprezentanții 

organismelor acreditate de RENAR; 

B.Colegiul beneficiarilor care cuprinde reprezentanții persoanelor juridice 

care beneficiază de serviciile organismelor acreditate; 

C.Colegiul consumatorilor care reprezintă interesele societății civile ce 

beneficiază de serviciile de evaluare a conformității acreditate; 

D.Colegiul autorităților care cuprinde reprezentanții autorităților publice 

centrale și locale, ai organelor de supraveghere a pieții și ai altor instituții publice. 
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Prin adresa nr. 9060/07.04.2022, Asociația de Acreditare din România – 

RENAR a transmis Consiliului Județean Dolj cererea de solicitare a calității de  

membru RENAR în Colegiul autorităților, conform art.12 din statutul RENAR. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare aderarea Consiliului 

Județean Dolj la Asociația de Acreditare din România – RENAR și numirea 

domnului Cristian Marian Șovăilă – Secretarul General al județului Dolj în calitate 

de reprezentant legal al Consiliului Județean Dolj în Colegiul autorităților din 

cadrul Asociației de Acreditare din România – RENAR. 

 

    

DIRECTOR EXECUTIV                                     

 

LARISA RĂDUCAN                                                        
                                                                                            Întocmit, 
 

                                                                                                    Neagoe Loredana 

 

                                                                                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 9446/12.04.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aderarea Consiliului Județean Dolj la Asociația de 

Acreditare din România - RENAR 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind aderarea Consiliului Județean Dolj la Asociația de Acreditare din România - 

RENAR, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aderarea Consiliului Județean Dolj la Asociația de 

Acreditare din România – RENAR. 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (5) din Statutul Asociației de Acreditare din România - 

RENAR; 

-art.173 alin.(1), lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                        Marius PETRESCU                                           






