
                    

 

 

(P- 14) POLITICA PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA ÎN ACTIVITATEA DE 

CONTROL SI CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR 
ALIMENTARE SI AGRICOLE 

(editia 5, revizia 0) 

Pentru organizarea şi funcţionarea ca organism de control si certificare a conformitatii produselor 

alimentare si agricole, RINA SIMTEX-OC aplică un sistem de management al calităţii în 

conformitate cu cerinţele: SR EN ISO/CEI 17065:2013, ale regulamentelor aplicabile (Reg. (CE) 

1151/2012, respectiv Reg. (UE) 848/2018), cu respectarea cerinţelor de acreditare şi recunoştere, 

ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului şi ale 

Regulamentelor Comisiei Europene aplicabile produselor alimentare din domeniul de activitate al 

organismului.  

 Prin activitatea de control si certificare a conformitatii produselor alimentare si agricole, pe 

care o desfăşoară, RINA SIMTEX-OC are în vedere satisfacerea cerinţelor tuturor solicitanţilor, 

utilizând şi administrând politicile şi procedurile proprii, în  mod nediscriminatoriu, fără a impiedica, 

descuraja, sau a condiţiona accesul solicitanţilor la serviciile de de control si certificare, precum şi 

fără a impune acestora cerinţe exagerate de natură financiară sau de altă natură (mărimea, 

calitatea de membru al unei asociaţii sau grup etc.).   

 RINA SIMTEX-OC asigură independenţă, imparţialitate şi obiectivitate pe tot parcursul 

derulării procesului de evaluare a conformităţii, atât prin structura sa organizatorică şi funcţională 

cât şi prin prin sistemul propriu de certificare, la toate nivelurile organizatorice şi funcţionale: 

strategie şi politică, decizia referitoare la control si certificare, activităţile de evaluare a conformităţii 

produselor alimentare si agricole. 

 Pe tot parcursul derulării procesului de evaluare a conformităţii produselor alimentare si 

agricole,  managementul RINA SIMTEX-OC urmăreşte şi asigură: 

✓ angajarea totală a întregului personal care desfăşoară activitatea de control, evaluare si 

certificare a conformităţii produselor alimentare si agricole; 

✓ menţinerea nivelului calitativ ridicat al serviciilor oferite clienţilor;  

✓ permanenta conformitate cu cerinţele referenţialelor de funcţionare, de acreditare şi de 

recunoaştere.   

 RINA SIMTEX-OC dispune de mijloacele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea de 

control, evaluare si certificare a conformităţii produselor alimentare şi garantează următoarele 

principii: 

✓ independenţă şi imparţialitate, la toate nivelurile organizatorice şi funcţionale: strategie şi 

politică, decizia referitoare la control si certificare, activităţile de evaluare a conformităţii 

produselor alimentare si agricole,  

✓ competenţă tehnică, obiectivitate şi integritate profesională; 

✓ confidenţialitate asupra produselor pentru care se evaluează conformitatea si a informaţiilor 

la care are acces în timpul derulării procesului de evaluare a conformităţii. 

RINA SIMTEX-OC SRL îşi propune ca serviciile oferite să îndeplinească următoarele cerinţe: 

✓ să satisfacă  cerinţele şi  aşteptările clienţilor şi ale celorlalţi participanţi la afacere; 

✓ să fie conforme cu cerinţele referenţialelor, ale  organismelor de acreditare şi ale 

autorităţilor de recunoaştere; 

✓ să respecte reglementările aplicabile, în vigoare; 

✓ să aibă tarife competitive, care să aducă profit pentru acţionari şi să permită salarii 
motivante pentru angajaţi. 



                    

 

 Pentru a atinge acest nivel de competitivitate şi eficienţă, fiecare angajat este responsabil 
pentru calitatea muncii pe care o prestează şi pentru calitatea serviciilor la realizarea cărora 
contribuie.  

 RINA SIMTEX-OC asigură accesul reprezentanţilor organismului naţional de acreditare, al 
reprezentanţilor autorităţilor de recunoaştere şi desemnare, în vederea desfăşurării evaluărilor de 
acreditare, supraveghere şi a altor acţiuni de control, precum şi al reprezentanţilor altor organisme 
de certificare, naţionale şi internaţionale, în vederea recunoaşterii reciproce. 

 RINA SIMTEX-OC asigură resursele necesare pentru acreditarea şi 
recunoasterea/aprobarea organismului de control si certificare a conformităţii produselor 
alimentare si agricole, precum şi condiţiile materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii 
sale, până când activitatea sa va deveni profitabilă. 

 RINA SIMTEX-OC certifică produsele alimentare si agricole, din domeniul său de activitate, 
conform schemelor sale de certificare care, asigură, în totalitate, imparţialitatea şi responsabilitatea 
organismului pentru deciziile sale referitoare la acordarea, menţinerea, extinderea, suspendarea 
sau retragerea certificării.  

 În aplicarea regulilor sale pentru controlul si certificarea conformităţii produselor alimentare 
si agricole, RINA SIMTEX-OC se bazează pe evaluarea proceselor de producţie şi/sau fabricaţie 
ale produselor agricole/alimentare supuse evaluării şi pe încercări realizate de laboratoare 
acreditate şi acceptate de organism, conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025.  

 RINA SIMTEX-OC îşi asumă întreaga responsabilitate pentru activităţile subcontractate, nu 
delegă autoritate sau responsabilităţi subcontractanţilor şi îşi păstrează responsabilitatea pentru 
decizia privind acordarea / neacordarea / menţinerea / extinderea / suspendarea / retragerea 
certificării şi emiterea certificatului de conformitate. 

 RINA SIMTEX-OC nu se angajează în activităţi care i-ar putea periclita încrederea în 
independenţa sa de judecată şi integritatea în ceea ce priveşte acţiunile sale de control si 
certificare. 

 RINA SIMTEX-OC dispune de personal permanent şi colaborator, competent şi instruit, 
selecţionat după criterii bine definite, de competenţă, de instruire, de conduită morală, aptitudini şi 
experienţă care, nu este supus, în efectuarea operaţiilor curente de control si certificare, nici unei 
presiuni şi nici unei influenţe din partea acelora care ar avea vreun interes comercial direct în 
certificarea ce trebuie efectuată. 

Remunerarea personalului angajat în activitaţile de control si certificare a conformităţii 
produselor nu depinde de rezultatele certificării şi nici de numărul acestora. 

 Politica şi obiectivele RINA SIMTEX-OC în activitatea de control si certificare a conformităţii 
produselor alimentare si agricole, se referă la acţiuni şi demersuri pentru: 

✓ crearea unei mărci de conformitate de prestigiu, care va conferi garanţie produselor 
purtătoare, pe pieţele interne şi externe şi va asigura încrederea grupurilor de 
producători/ procesatori (furnizorilor) în  produsele lor, pe de o parte, şi a clienţilor, în 
produsele achiziţionate, pe de altă parte; 

✓ consolidarea şi dezvoltarea permanentă a RINA SIMTEX-OC, prin adaptarea sistemului 
calităţii la cerinţele standardelor europene de referinţă, ale organismului de acreditare, 
ale autorităţilor de recunoaştere şi prin asigurarea capacităţii de implementare a 
procedurilor de evaluare a conformităţii produselor alimentare si agricole,  prevăzute de 
reglementările naţionale, de Regulamentele Europene şi de standardele aplicabile. 

ADMINISTRATOR,  

                           Rosario DISTEFANO 
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