
                    

 

 

(P-11) POLITICA RINA SIMTEX-OC  

PRIVIND FUNCȚIONAREA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE  

A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII  ÎN CALITATE DE ORGANISM NOTIFICAT 

CONFORM REGULAMENTULUI (UE) nr 305/2011 ȘI DE ORGANISM  ACREDITAT 

CONFORM SR EN ISO/CEI 17065  

(editia 5, revizia 0) 

 

Conducerea RINA SIMTEX-OC este conștientă de necesitatea satisfacerii tuturor solicitărilor și 

așteptărilor clienților care solicită certificarea produselor pentru construcții.    

Obiectivul principal al conducerii organismului este dovedirea și câștigarea încrederii depline a 

producătorilor de produse pentru construcții în capabilitatea RINA SIMTEX-OC. 

Elementele definitorii ale politicii organismului în domeniul certificării produselor pentru construcții  

sunt următoarele:  

1 Respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare specifice domeniului; 

2 Menținerea unei colaborări și informări reciproce cu autoritatea de notificare, inclusiv cu 

asociațiile profesionale în domeniu; 

3 Asigurarea accesului nediscriminatoriu a tuturor solicitanților de servicii de certificare; 

4 Asigurarea imparțialității organismului - conducerea RINA SIMTEX-OC și personalul 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor privind procesul de evaluare și verificare a constanței 

performanței produselor pentru construcții nu sunt implicați în proiectarea, fabricarea, 

furnizarea, montarea, comercializarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le 

evaluează, și nu sunt nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre părțile respective.  

5 RINA SIMTEX-OC utilizează produse din categoria celor evaluate de organism, atunci când 

acestea sunt necesare funcționării organismului; 

6 RINA SIMTEX-OC se asigură că activitățile subcontractanților săi nu afectează 

confidențialitatea, obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale de evaluare și verificare; 

7 RINA SIMTEX-OC asigură competența tehnică și integritatea profesională a personalului  

care îndeplinește sarcini în procesul de evaluare și verificare a constantei performantei 

produsului; 

8 RINA SIMTEX-OC asigură că nu există condiții sau situații care să însemne presiuni și 

stimulente, îndeosebi financiare, care ar putea influența capacitatea de judecată a 

personalului sau rezultatele activităților de evaluare și decizie; 

9 RINA SIMTEX-OC asigură informarea personalului său de evaluare privind activitățile de 

standardizare relevante și activitățile grupului organismelor notificate și documentele emise 

ca rezultat a activității grupului. 

  
În calitate de Administrator al RINA SIMTEX-OC, mă angajez să fac cunoscută această politică, să 

fie înțeleasă și conștientizată de către toți angajații organismului și să asigur condițiile pentru 

satisfacerea cerințelor clienților și îmbunătățirea continuă a eficacității activităților desfășurate în 

calitate de organism notificat. 

 

 

ADMINISTRATOR,  

                           Rosario DISTEFANO 

Data: 06.01.2023 
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