
                    

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT AL ADMINISTRATORULUI RINA SIMTEX-OC  

REFERITOR LA IMPARȚIALITATEA SERVICIILOR OFERITE CLIENȚILOR  

(editia 5, revizia 0) 

În spiritul principiilor care permit furnizarea încrederii în serviciile sale, Administratorul RINA 

SIMTEX-OC, emite următorul angajament: 

1 Conducerea RINA SIMTEX-OC înțelege importanța principiului imparțialității în 
efectuarea serviciilor și nu permite ca presiuni comerciale, financiare sau de altă natură 
să compromită imparțialitatea. Totodată a elaborat o politică privind imparțialitatea sa în 
activitățile desfășurate, cod P-1. 

2 RINA SIMTEX-OC asigură gestionarea conflictelor de interese identificate și de 
obiectivitatea activităților desfășurate în cadrul serviciilor acordate clienților. În acest 
scop a elaborat o procedură care descrie un proces continuu de identificare, analizare, 
evaluare, tratare, monitorizare și documentare a riscurilor referitoare la conflictul de 
interese provenite din furnizarea serviciilor de certificare, verificare, evaluarea 
conformității și inspecție. 

3 RINA SIMTEX-OC se asigură că membrii echipelor sale acționează imparțial în 
efectuarea serviciilor, prin verificarea implicării acestora în alte servicii (consultanță, 
instruiri specifice, audituri interne) sau relații (comerciale, financiare) cu clienții săi. 

4 RINA SIMTEX-OC se asigură că are mecanisme independente care supraveghează 
imparțialitatea activităților sale în efectuarea serviciilor. Rezultatele supravegherii 
imparțialității se concretizează în rapoarte care devin date de intrare pentru analiza 
efectuată de management.  

5 RINA SIMTEX-OC declară că în efectuarea serviciilor sale nu este implicat: 
a) în proiectarea, fabricarea, instalarea, distribuirea și mentenanța produselor certificate;  
b) în proiectarea, utilizarea, operarea și mentenanța proceselor certificate; 
c) în proiectarea, utilizarea, furnizarea și mentenanța serviciului certificat. 

6 Pentru a menţine obiectivitatea, imparţialitatea şi integritatea operaţională, RINA 
SIMTEX-OC şi personalul său (permanent şi colaborator) responsabil de activităţile 
desfaşurate ca organism  desemnat nu  pot fi, nici producătorul, nici reprezentantul 
autorizat al producătorului, un furnizor sau concurentul său  comercial şi nici nu pot oferi 
sau furniza (şi nici nu a oferit sau furnizat) consultanţă sau consiliere niciuneia din 
aceste părţi cu privire  la proiectarea, execuţia, marketingul, comercializarea şi punerea 
în funcţiune sau întreţinerea produselor în cauză. Aceasta nu exclude posibilitatea de a 
schimba informaţii tehnice şi de orientare între grupul de producători / procesatori, 
reprezentantul său autorizat, furnizori şi RINA SIMTEX-OC, ca organism  desemnat. 

7 Pentru a păstra imparţialitatea, RINA SIMTEX-OC, ca organism desemnat, nu este 
responsabil de supravegherea pieţei. 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 

Conducerea RINA SIMTEX-OC se angajeaza să declare orice asociere a organismului de 
certificare  RINA SIMTEX-OC cu firme de consultanta, cu firmele din Grupul RINA, cu solicitanti de 
certificare. Organismul de certificare RINA SIMTEX-OC nu detine actiuni la alte organizatii. 

In calitate de Administrator, declar pe raspundere proprie ca nu detin actiuni la RINA 
SIMTEX-OC, la firmele din Grupul RINA si ca nu particip la procesul de evaluare a conformitatii si 
de luare a deciziei de certificare. 

 Acest angajament va fi făcut cunoscut și diseminat pentru public prin mijloacele disponibile 

specifice și va fi revizuit pentru relevanță și adecvare în concordanță cu schimbările survenite în 

standardele și reglementările de evaluare a conformității. 

 

                ADMINISTRATOR,  

                         Rosario DISTEFANO 

 

 

Data: 06.01.2023 
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