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POLITICA  RAD CERT-organism de certificare produse  

privind   
 

OBIECTIVELE CALITĂŢII - 2020 
 
 

DECLARATIE DE POLITICA 
 

 
 
Anual, conducerea RAD CERT -organism de certificare produse stabileşte obiectivele calităţii desprinse din obiectivele pe 
termen lung, strategii şi politici generale RAD CERT-organism de certificare produse.  
 
 
a – Obiective  pe termen scurt   
 

 menţinerea  acreditării RAD CERT - Organism de evaluare  şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru 
construcţii, după vizita de evaluare RENAR de supraveghere produse, S4 din 2020,  în domeniul reglementat  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,  Sistemul 2+ Declaraţia de performanţă din partea 
fabricantului referitoare la performanţa caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii (CPF – Controlul 
producţiei în fabrică).   

 

 menţinerea  acreditării RAD CERT – organism certificare produse în domeniul voluntar conform  cerinţe standard de 
referinţă SR EN ISO/CEI 17065:2013 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru un organism care  certifică produse, 
procese, servicii”,  după vizita de evaluare RENAR de supraveghere produse în domeniul voluntar,  etapa S3 din 2020; 

 

 depunerea întregului efort de către întreg personalul pentru a nu fi înregistrate neconformităţi  în urma derulării auditurilor 
de supraveghere RENAR; 

 

 
 
 
b – obiective pe termen lung: 

 îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor care pot contribui la dezvoltarea activităţii organismului de certificare; 
 asigurarea cu personal competent şi instruit pentru derularea în bune condiţii a activităţilor de certificare; 
 intensificarea Programului de instruire  la nivelul organismului; 
 promovarea imaginii organismului; 
 asigurarea derulării în bune condiţii a activităţilor; 
 menţinerea accesului  nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor la serviciile de certificare; 
 creşterea satisfacţiei clientilor certificaţi; 
 creşterea încrederii tuturor părţilor interesate în calitatea procesului de certificare derulat de RAD CERT - organism de 

certificare. 
 
 
 

Politica este actualizată permanent funcţie de obiectivele propuse. 


