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POLITICA  RAD CERT-organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru 
construcţii  

 
 
 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ 
 
 

 
RAD CERT – organism de certificare produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul reglementat – produse pentru construcţii 
 
1. Activitatea de certificare este reglementată de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii în conformitate cu  
Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţelor – Sistem  2+. 
 
Certificarea în domeniul reglementat  se finalizează cu eliberarea Certificatului pentru controlul producţiei în fabrică . 
 
2. Prin activitatea sa, RAD CERT – OEVCP aplică şi respectă următoarele prevederi privind: 
 

- principiul imparţialităţii – luarea deciziei de certificare numai pe baza dovezilor obiective; 
- derularea activităţii de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii se desfăşoară numai în 

baza procedurilor adecvate produsului şi cu respectarea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011; 
- delimitarea clară a  activităţii RAD CERT – organism evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru 

construcţii  (OEVCP) , Sistem 2+ de alte activităţi desfăşurate în cadrul organismului, prin precizări clare în politicile elaborate; 
- cooperarea cu alte organisme – prin participarea la activităţile de standardizare, în Comitetele Tehnice ASRO, a Grupului 

Organismelor Notificate din Romania şi Grupului Organismelor notificate (NB-CPD) de la Bruxelles;  
- asigurarea resurselor adecvate pentru desfăşurarea activităţii ca OEVCP; 
- evaluarea întregului personal utilizat în activităţile de evaluare şi monitorizare  în scopul asigurării şi menţinerii performanţei 

acestora; 
- respectarea cerinţelor privind informarea RENAR şi a Autorităţii privind orice modificări / schimbări care pot afecta scopul şi 

condiţiile notificării;  
- respectarea de către personal  a cerinţelor privind confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul derulării procedurii de 

certificare; 
- respectarea drepturilor organizaţiilor certificate de a face reclamaţii sau apeluri îndreptăţite  şi aplicarea prevederilor propriilor 

proceduri de rezolvare a acestora în termenele stabilite. 
 

3. Prin procedurile şi politicile sale, RAD CERT - OEVCP, asigură RENAR, Autoritatea din  domeniul reglementat cât şi pe 
clienţii săi, de aplicarea şi respectarea cerinţelor privind statutul de organism de evaluare şi verificare a constanţei 
performanţelor produselor pentru construcţii (pentru care a fost evaluat). 
 
 
 
 

Politica este actualizată permanent funcţie de obiectivele propuse. 
 


