Politica AEROQ in domeniul evaluarii si verificarii
constantei performantei produselor pentru constructii
In domeniul evaluarii si verificarii constantei performantei produselor pentru
constructii urmarim sa ne asiguram ca activitatile desfasurate pentru indeplinirea
sarcinilor AEROQ ca organism notificat sa fie in stricta conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 305:2011 – corelat cu cerintele SR EN ISO/CEI 17065 si SR EN
ISO/CEI 17021.
Fac parte din politica AEROQ – mecanismele prin care demonstram implementarea
si mentinerea unui sistem de management prin care se aplica prezenta politica si
anume:
1.

Manualul sistemului de management – Produse si procedurile la care acesta
face referire prin care se descriu modalitatile prin care se individualizeaza
modul de actiune pentru domeniul notificat;

2.

Sunt documentate si se transmit oferte si contracte particularizate pentru
domeniul notificat – produse pentru constructii – cu anexe in care sunt
detaliate responsabilitatile AEROQ si ale solicitantilor, avand ca referinta atat
Anexa 5 / Regulamentul (UE) 305/2011 cat si documentele de pozitie aplicabile;

3.

Se emit certificate cu continut, structura si format diferite pentru domeniul
notificat – produse pentru constructii, in conformitate cu documentele de
pozitie si cu precizarile autoritatii de notificare si anume un format pentru
sistemele de atestare 1 si 1+ si un format adaptat pentru 2+;

4.

Referirea la statutul de organism notificat pentru produse pentru constructii
doar in relatiile cu clientii care au produse pentru care se pot emite certificate
de constanta a performantei, respectiv certificate de conformitate a controlului
productiei in fabrica;

5.

Participarea la actiunile desfasurate de Asociatia “Grupul organismelor
notificate pentru Directiva produselor pentru constructii din Romania GNBCPD-RO” si intreprinderea de masuri de actualizare a documentelor aplicabile
in functie si de modificarile documentelor de pozitie;

6.

Participarea prin Asociatia “Grupul organismelor notificate pentru Directiva
produselor pentru constructii din Romania GNB-CPD-RO” la reuniunile
grupurilor de lucru de la nivel european, pentru a ne mentine informati la zi cu
deciziile care se iau si despre tendintele viitoare pentru a fi pregatiti in
consecinta.
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