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RAD CERT – OCP 
Organism de certificare produse 

 
 

POLITICA  RAD CERT-OCP  - organism de certificare 
 

privind 
   

tranzitia la familia de standarde SR EN 771 
 
 

1. DECLARATIA DE POLITICA 
 
1.1. Prezenta politica stabileste modul in care se va efectua tranzitia  la familia de standarde SR EN 771-
1+A1:2015, conform perioadei de  coexistenta  aprobata de Comisia Europeana  intre data de punere in 
aplicare a stamdardului – 10.06.2016 si data de incetare a perioadei de coexistenta – 10.06.2017. 
 

1.2. Standardele europene armonizate care fac obiectul prezentei politici inlocuiesc editiile precedente dupa 
cum urmeaza: 

                                    Standard  actual Standard înlocuit 
 

SR EN 771-1+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. 
                                             Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă 

 
  SR EN 771-1:2011 

 
SR EN 771-2+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. 

                                             Partea  1:  Elemente  pentru  zidărie  de  silico- calcar 

 
  SR EN 771-2:2011 

 
SR EN 771-3+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. Partea 1:    

Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate        
grele şi uşoare) 

 
  SR EN 771-3:2011 

 
SR EN 771-4+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. 

                                             Partea  1:  Elemente  pentru  zidărie  de  beton celular           
autoclavizat 

 
  SR EN 771-4:2011 

 
SR EN 771-5+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. 

                                             Partea  1:  Elemente  pentru  zidărie  de  piatră artificială 

 
  SR EN 771-5:2011 

 
SR EN 771-6+A1:2015    Specificaţii   ale   elementelor   pentru   zidărie. 

                                             Partea  1:  Elemente  pentru  zidărie  de  piatra naturala 

 
 
  SR EN 771-6:2011 

 
1.3. RAD CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat  a depus la RENAR in luna 
septembrie 2016 CEREREA pentru re-acreditare urmand sa finalizeze procedura pana in luna iunie 2017. 
 

RAD CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat va oferi servicii de certificare avand ca 
referential noile editii ale standardelor armonizate enumerate mai sus, numai dupa actualizarea acreditarii si 
notificarii pentru acestea. 
 

1.4. Documentatia RAD CERT organism certificare produse in domeniul reglementat revizuita,  se identifica 
prin Editia 5/Rev. 0, august 2016 si este aliniata la cerintele noii familii de standarde SR EN 771. 
 

1.5. Politica RAD CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat de tranzitie la noua familie 
de standarde SR EN 771 revizuite in 2015 stabileste doua directii: 
 
A – alinierea documentatiei sistemului de management RAD CERT – organism certificare produse in 
domeniul reglementat: 
 

- documentatia sistemului de management RAD CERT-organism certificare produse in domeniul 
reglementat: 
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 se identifica prin Editia 5/Revizia  0 -  august 2016; 
 
- transmiterea la RENAR a solicitarii pentru tranzitie, la noua familie de standarde SR EN 771 editia 2015, 
conform cerinte Comisie Europeana – max. sept  2016 (impreuna cu documentatia pentru re-acreditare);    
– depunerea la RENAR a documentatiei prezentata mai sus in vederea efectuarii in timpul auditului de re-
acreditare a tranzitiei la noua familie de standarde SR EN 771 din 2015 - max. septembrie 2016; 
-  instruirea personalului propriu cu cerintele din  noua familie de standarde SR EN 771 din 2015  - 

decembrie 2016; 
 

RAD CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat  va stabili prin Programul anual de 
instruire pentru anul 2017 tematica referitoare la noul standard si documentatia revizuita  precum si 
perioadele de instruire pentru personalului colaborator, pe zone geografice,  

 

- implementarea documentatiei revizuite si a formularelor aferente – incepand cu  ianuarie 2017, functie de 
solicitari; 

- derularea auditului intern si analizei managementului in vederea evaluarii eficacitatii sistemului de 
management propriu RAD CERT – OEVCP  - trim 1/2017 ( functie de numarul de solicitari); 

– stabilirea si efectuarea modificarilor/imbunatatirilor rezultate din implementarea documentatiei si a 
formularelor, a constatarilor Auditului intern  (dupa caz) si din evaluarea documentelor de catre RENAR, 
prima etapa din procedura de re-acreditare RAD CERT –OEVCP – trim 1/2017.  
 

Modul de implementare a documentatiei revizuite, respectiv a formularelor aferente se va evalua in cadrul 
Programului de audituri interne planificate pentru anul 2017. 

 

- derularea  procesului de evaluare efectuata de RENAR , in vederea tranzitiei la noua familie de standarde 
SR EN 771 in timpul derularii procedurii de re-acreditare – finalizare sem. 1/2017.  
 
 
B – stabilirea etapelor privind tranzitia la noua familie de standarde SR EN 771 din 2015 pentru 
organizatiile certificate  conform familie de standarde  din 2011 si/sau pentru cele care deja sunt in procesul 
de certificare. 
 

- informarea clientilor certificati si/sau potentialilor clienti privind aparitia noii familii de standarde  
SR EN 771 revizuita in 2015 precum si cu diferentele dintre cele doua familii (conform procedura RAD 

CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat, cod PCS-05); 
 -   publicarea prezentei politici pe pagina de web. radcert.ro –  ianuarie 2017; 
- stabilirea unui Program cu planificarea efectuarii tranzitiei la noua  familie de standarde SR EN 771 
revizuita in 2015  pentru organizatiile certificate: 
 

 care vor derula in anul 2017 ultima vizita de supraveghere si vor solicita re-certificarea cu RAD CERT-
organism certificare produse in domeniul reglementat dar nu mai tarziu de 10.06.2017;  

 carora le expira Certificatul de Conformitate a Controlului Productiei in Fabrica inainte 10.06.2017 
(data limita pentru finalizarea tranzitiei); 

 care  sunt in procesul de finalizare a Contractului de Certificare cu RAD CERT-organism certificare 
produse in domeniul reglementat; 

 care se afla in procesul de derulare a procedurii de certificare, la acest moment. 
 

Clientii noi, din anul 2017 vor fi incurajati de RAD CERT–OEVCP sa se alinieze la noul referential, in 
scopul diminuarii cheltuielilor privind certificare. 
 
1.6. RAD CERT-organism certificare produse in domeniul reglementat  va stabili pentru fiecare organizatie 
un Program de certificare, care vor tine cont de stadiul fiecarei organizatii. 
 

Politica este actualizată permanent funcţie de obiectivele propuse. 


