
ORDIN nr. 629 din 21 aprilie 2010 privind modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice 
ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 
În temeiul art. 5 pct. 11.13 şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. 
Art. I 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea 
persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 4, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"b) să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, inclusiv 
în auditul informaţiilor de mediu; 
c) să declare pe propria răspundere că îndeplinesc cu imparţialitate şi integritate 
atribuţiile şi responsabilităţile privind acreditarea verificatorilor de mediu şi 
supravegherea activităţii acestora;" 

2.La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 
cuprins: 
"f) organizează la intervale ce nu trebuie să depăşească 6 luni sesiuni de instruire şi 
de evaluare a membrilor Comisiei de acreditare privind îndeplinirea cerinţei 
prevăzute la art. 4 lit. a)." 

3.În anexa la regulament "Procedura de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca 
verificatori de mediu", la articolul 8 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă 
literă, litera j), cu următorul cuprins: 
"j) procedura de verificare şi metodologii documentate, care să includă mecanisme 
de control al calităţii şi prevederi de confidenţialitate pentru cerinţele de verificare 
conform EMAS. Documentele pot fi prezentate în faza iniţială de schiţă." 

4.În anexa la regulament, la articolul 14 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"c) cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor de mediu, inclusiv a dimensiunii acestora în 
contextul dezvoltării durabile, precum şi a aspectelor tehnice de mediu relevante 
pentru domeniul de activitate pentru care se solicită acreditarea ca verificator de 
mediu; 
d) cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării generale a activităţii pentru domeniul 
pentru care se solicită acreditarea ca verificator de mediu, pentru a putea evalua 
dacă sistemul de management de mediu este corespunzător, a cerinţelor şi 
metodologiei de audit de mediu, a standardelor relevante şi a auditului informaţiilor 
incluse în declaraţia de mediu;" 

5.În anexa la regulament, la articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
"(3) Chestionarele prevăzute la alin. (1) lit. d) urmăresc îndeplinirea de către 
verificatorul de mediu a condiţiilor specificate la pct. 5.5 şi 5.6 din anexa V la 
Regulamentul european EMAS." 
Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 



Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely 
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