
                    

 

 

 

(P-9) POLITICA RINA SIMTEX-OC  

PRIVIND PROTECȚIA ȘI UTILIZAREA NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE CA 

ORGANISM NOTIFICAT  
(editia 5, revizia 0) 

Conducerea RINA SIMTEX-OC a definit, în scopul asigurării utilizării corecte a numărului de 

identificare al organismului, ca organism notificat pentru: 

 

- Certificarea Conformității Produsului/Controlului Producției în Fabrică- sistem de evaluare și       

verificare a constanței performanței produsului 2+, Regulamentul (UE) 305/2011 privind 

produsele pentru constructii; 

- Certificarea conformitatii echipamentelor sub presiune,  Directiva 2014/68/UE; 

- Certificarea conformitatii echipamentele sub presiune transportabile, Directiva 2010/35/UE; 

următoarele principii: 

 

1 RINA SIMTEX-OC definește cerințele privind utilizarea numărului său de identificare ca 
organism notificat în cadrul „Regulamentului de utilizare a certificatului și aplicare a 
marcajului CE/PI”, cod RM-CE. 

2 Conducerea RINA SIMTEX-OC și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor privind 
procesul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru 
construcții/conformitatii produselor din domeniile reglementate nu sunt implicate în 
proiectarea, fabricarea, furnizarea, montarea, comercializarea, utilizarea sau întreținerea 
produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre părțile 
respective.  

3 Contractele de certificare încheiate de RINA SIMTEX-OC cuprind clauze contractuale 
privind respectarea regulamentului organismului privind utilizarea certificatului, a numarului 
de identificare al organismului notificat și aplicarea marcajului CE/PI. 

4 RINA SIMTEX-OC, în calitate de organism notificat, solicită titularilor de Certificate de 
Conformitate/inspectie ca, odata cu introducerea pe piață a produsului acoperit de un 
standard armonizat, acesta  să fie însoțit de o declarație de performanță/conformitate cu 
privire la caracteristicile esențiale ale produsului, în conformitate cu specificațiile tehnice 
armonizate relevante; Marcajul CE/PI  se aplica pe toate produsele pentru care fabricantul a 
stabilit o declarație de performanta/conformitate. Marcajul CE/PI este singurul marcaj care 
atestă conformitatea produsului cu performanța declarată și respectarea cerințelor aplicabile 
referitoare la legislația de armonizare a Uniunii. RINA SIMTEX-OC verifica  „conținutul 
etichetei” care conține marcajul CE/PI și  informațiile însoțitoare prevăzute de standardele 
armonizate aplicabile. 

5 În cadrul activităților de supraveghere/reevaluare la 3 ani/inspectie periodica a certificării, 
RINA SIMTEX-OC verifică respectarea regulilor de utilizare a certificatului și a numărului de 
identificare a organismului notificat și stabilește, pentru toate cazurile de utilizare abuzivă, 
măsurile care se impun în conformitate cu clauzele contractuale. 
 

ADMINISTRATOR,  

 Data: 06.01.2023     Rosario DISTEFANO 
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