(P- 12) POLITICA RINA SIMTEX-

NTRE

SARCINILE ÎNDEPLINITE ÎN CALITATE DE ORGANISM NOTIFICAT I ORICE ALTE
(editia 4, revizia 5)
În scopul asigur rii, în raport cu clien ii s i, a unei distinc ii clare între activit ile de evaluare i
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;

i orice alte activit i în care este implicat organismul, conducerea RINA SIMTEX-OC a definit
urm toarele principii:
1 Documentele sistemului calit ii implementat în activitatea de certificare produse (manual,
proceduri de sistem, proceduri tehnice) vor documenta distinct prevederile specifice domeniului
notificat, responsabilit ile

i drepturile organismului

i ale clien ilor, regulile

i cerin ele de

certificare.
2 Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare/inspectie din domeniul notificat
a)
evaluare/inspectie pentru care organismul a fost notificat;
b)

/

autor

estora;

c)

le

d)
e.
3 Materialul de marketing al organismului va prezenta distinct domeniul de competente al RINA
SIMTEX/modulele

erificare/inspectie aplicabile.

4 Tematicile cursurilor de instruire organizate de RINA SIMTEXarte în procesul de evaluare/verificare/inspectie din
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.
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