
                    

 

 

 

 

 

(P- 12) POLITICA RINA SIMTEX-OC PRIVIND ASIGURAREA DISTINCȚIEI ÎNTRE 

SARCINILE ÎNDEPLINITE ÎN CALITATE DE ORGANISM NOTIFICAT ȘI ORICE ALTE 

ACTIVITĂȚI ÎN CARE ESTE IMPLICAT ORGANISMUL  
(editia 5, revizia 0) 

În scopul asigurării, în raport cu clienții săi, a unei distincții clare între activitățile de evaluare și 

verificare a  conformitatii produselor pentru care a fost notificat, in conformitate cu: 

- Regulamentul (UE) 305/2011 privind produsele pentru constructii, sistem de evaluare 2+ ; 

- Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune; 

- Directiva 2010/35/UE privind echipamentele sub presiune transportabile; 

și orice alte activități în care este implicat organismul, conducerea RINA SIMTEX-OC a definit 

următoarele principii: 

1 Documentele sistemului calității implementat în activitatea de certificare produse (manual, 

proceduri de sistem, proceduri tehnice) vor documenta distinct prevederile specifice domeniului 

notificat, responsabilitățile și drepturile organismului și ale clienților, regulile și cerințele de 

certificare. 

2  Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare/inspectie din domeniul notificat 

deține: 

a) o pregătire tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile 

evaluare/inspectie pentru care organismul a fost notificat; 

b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor/inspectiilor pe care le realizează și 

autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestora; 

c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în standardele 

armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii 

Europene și din legislația națională; 

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidente și rapoarte pentru a demonstra 

că evaluările au fost îndeplinite. 

3  Materialul de marketing al organismului va prezenta distinct domeniul de competente al RINA 

SIMTEX-OC în calitate de organism notificat și anume: produsele/familiile de produse, standardele 

armonizate de referință, sistemele/modulele de evaluare și verificare/inspectie aplicabile. 

4  Tematicile cursurilor de instruire organizate de RINA SIMTEX-OC vor prezenta clar și distinct, 

statutul organismului, în calitate de terță parte în procesul de evaluare/verificare/inspectie din 

domeniul reglementat și organism de certificare sisteme de management. 

 
 
 
 
 



                    

 

 
 
5 Organismul notificat RINA SIMTEX-OC are obligatia de informare a autoritatii de notificare cu 
privire la: 

- orice refuz, restrictie suspendare sau retragere a unui certificat; 

- orice circumstanta care afecteaza domeniul de aplicare si conditiile notificarii; 

- orice cerere de informare primita de la autoritatile de supraveghere a pietei cu privire la 

activitatile realizate in limita domeniului de aplicare al notificarii; 

- transmiterea de informatii la celelalte organisme notificate care realizeaza acelasi gen de 

activitati de evaluare a conformitatii, de inspectii cu privire la aspectele legate de rezultatele 

negative si, la cerere, pozitive ale evaluarii. 

RINA SIMTEX-OC participă sau se asigură că personalul său responsabil de îndeplinirea sarcinilor 

de evaluare este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante și cu activitățile 

grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare 

relevante a Uniunii Europene și pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele 

administrative rezultate în urma activității acelui grup. 

 

ADMINISTRATOR,  

                          Rosario DISTEFANO 
Data: 06.01.2023 
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