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POLITICA  RAD CERT-organism de certificare produse  

privind   

 
Politica privind privind tranziția la noul standard SR EN 206+A2:2021 

 – standard de referință pentru certificarea produsului „BETON” 
 
 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ 

 
 

Prezenta POLITICĂ RAD CERT -organism de certificare produse stabileşte două direcții pentru tranziția de la 

standardul  SR EN 206+A1:2017 la noul standard  SR EN 206+A2:2021 – BETON. Specificație, performanță, producție 

și conformitate.  
 
 

A – alinierea documenției sistemului de management RAD CERT – organism de certificare produse în domeniul 

voluntar, la cerințele noului standard SR EN 206+A2:2021 – BETON. 
 

 RAD CERT -organism de certificare produse în domeniul voluntar a solicitat la RENAR actualizarea Anexei la 

Certificatul de Acreditare nr PR 087 cu standardul de referință în vigoare pentru produsul „BETON” – SR EN 206+A2:2021. 
 

 RAD CERT -organism de certificare produse va revizui documentele interne aplicabile în procesul de certificare a 

produsului „BETON” cu ediția în vigoare a standardului de referință –SR EN 206+A2:2021, până la data de 30.01.2022. 
 

 RAD CERT -organism de certificare produse va stabili un program de informare și instruire a propriului personal 

implicat în activitățile de evaluare,  cu  cerințele noului standard  SR EN 206+A2:2021 - aprilie 2022 ; 

 

 

B – stabilirea etapelor privind tranziția  la noul standard revizuit SR EN 206+A2:2021  pentru organizațiile 

certificate  de RAD CERT conform standard SR EN 206+A1:2017 și/sau pentru cele care deja sunt în procesul de 

certificare. 
 

 RAD CERT -organism de certificare produse în domeniul voluntar va notifica în scris clientilor săi, cel târziu până la 

data de 15.04.2022, modificarea standardului de referință pentru certificarea produsului „beton” și obligația de a implementa 

tranziția până la data supravegherii programate pentru anul 2022. 

 Începând cu data de 1.06.2022, nu se mai primesc Cereri de certificare a produsului „BETON” având ca referențial 

standardul SR EN 206+A1:2017. 

 Certificatele de Conformitate emise anterior datei de 1.06.2022, vor fi actualizate cu ediția în vigoare a standardului de 

referință - SR EN 206+A2:2021, pe măsura implementării de către titulari a tranziției, dar nu mai târziu de finele anului 2022. 

 

 

C - Tranziția la ediția în vigoare a standardului de referință pentru BETON nu implică modificari în prevederile Contractului de 

Certificare sau în durata de valabilitate a Certificatului eliberat. 

 

 

 

Politica este actualizată permanent funcţie de obiectivele propuse. 


