
                    

 

 

 

 

(P-1) POLITICA RINA SIMTEX-OC 

PRIVIND IMPARȚIALITATEA SA ÎN ACTIVITĂȚILE DESFAȘURATE  
(editia 5, revizia 0) 

Pentru a putea contracara orice amenințare la adresa imparțialității conform standardelor de 

referință, RINA SIMTEX-OC a stabilit următoarea politica: 

1 RINA SIMTEX-OC nu certifică sistemul de management al altui organism de certificare 
sisteme de management. 

2 RINA SIMTEX-OC nu oferă și nu furnizează consultanța pentru serviciile solicitate de 

clienți. 

3 RINA SIMTEX-OC nu furnizează audituri interne clienților săi. 

4 RINA SIMTEX-OC nu certifică un sistem de management pentru un client care a primit 

consultanță sau a efectuat audituri interne pentru sistemul de management atunci când 

relația dintre organizația de consultanță și organismul de certificare consitutie o amenințare 

inacceptabilă pentru imparțialitatea RINA SIMTEX-OC. 

5 RINA SIMTEX-OC nu externalizează efectuarea serviciilor sale unei organizații de 

consultanță. 

6 RINA SIMTEX-OC nu își prezintă activitățile ca având legatura cu activitățile unei 

organizații care furnizează consultanță. 

7 RINA SIMTEX-OC nu declară sau sugerează că certificarea ar fi mai ușoara, mai rapida 

sau mai puțin costisitoare dacă s-ar apela la o anumită organizație de consultanță. RINA 

SIMTEX-OC monitorizează organizațiile de consultanță pentru a lua măsuri de corectare a 

eventualelor declarații inadecvate că certificarea ar fi mai simplă, mai ușoară, mai rapidă 

sau mai puțin costisitoare în cazul certificării cu RINA SIMTEX-OC. 

8  Personalul care furnizează consultanță pentru sistemul de management nu este utilizat la 

audit/inspectie/control sau alte activități de certificare dacă a fost implicat în consultanță 

pentru sistemul de management al clientului în cauză, în ultimii doi ani de la finalizarea 

consultanței. 

9  Persoanele care acordă consultanță clientului nu participă la audit/inspectie/control decât 

dacă între ele sau organizația de consultanță pe care o reprezintă și client există un 

contract ce precizează responsabilitățile și autoritățile sale în cadrul organizației auditate și 

numai pentru a furniza echipei de audit dovezi obiective privind procesele pe care le 

gestionează, dar, în niciun caz în calitate de membru al echipei de evaluare RINA SIMTEX-

OC. 

10 RINA SIMTEX-OC solicită personalului intern sau colaborator să semneze un acord prin 

care se angajează să informeze despre orice situație cunoscută care poate prezenta un 

conflict de interese pentru el sau pentru organism. 

11 RINA SIMTEX-OC,  prin personalul intern și/sau colaborator sau comitetele care ar putea 

influența activitățile/serviciile sale, acționează cu imparțialitate și nu permite ca presiunile 

comerciale, financiare (în afara clauzelor contractuale) sau de altă natură să compromită 

imparțialitatea sa. 

12 In relatia cu Clientii, RINA SIMTEX-OC incheie contracte legale privind activitatile de 

certificare/inspectie si mentine informatii disponibile public, prin intermediul site-ului propriu: 

reguli generale de certificare, reguli de utilizare a certificatului, a marcajului  „CE”/ „PI” si a 

numarului de identificare NB,  modul de tratare a apelurilor si reclamatiilor, formularele 

necesare solicitarii de certificare/ inspectie / control. 



                    

 

 

13 RINA SIMTEX-OC se asigura ca persoanele nominalizate pentru efectuarea unei evaluari  

si/sau luarea deciziei referitoare la certificare/inspectie/control si/sau laboratorul utilizat 

pentru efectuarea de  incercari pe produs, conform schemei de certificare, nu prezinta nici 

un risc potential pentru impartialitatea activitatii de certificare.  

Managementul RINA SIMTEX-OC decide constituirea unui Comitet pentru Asigurarea si  

Monitorizarea Impartialitatii, comitet care are rolul de mecanism pentru asigurarea impartialitatii  

activitatilor de certificare. 

Membrii Comitetului  reprezinta toate partile interesate in activitatea de certificare (clienti, utilizatori, 

asociatii profesionale, autoritati in domeniu, specialisti)  si au rolul de a sprijini organismul in 

respectarea principiilor referitoare la impartialitate, de a identifica si contracara orice tendinta de a 

permite considerentelor comerciale sau de alta natura sa impiedice functionarea consecventa, 

impartiala a activitatilor de certificare, increderea in certificare, inclusiv transparenta.   

Respectarea politicii va fi monitorizată și analizată de către Comitetul pentru Asigurarea și 

Monitorizarea Imparțialității. 

ADMINISTRATOR,  

                           Rosario DISTEFANO 
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