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1. Scop 
 

Prezenta politică stabileşte măsurile şi termenele aferente perioadei de tranziţie pentru implementarea 
cerinţelor noii ediţii a standardului SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu – 

Cerinţe cu ghid de utilizare.  
 

2. Referinţe normative 
  

2.1 IAF ID 10:2015 Ghid pentru planificarea tranziţiei la 14001:2015 (informativ) ; 
 

2.2 Comunicat privind tranziţia la ISO 14001:2015 emis de RENAR la data: 09.10.2015 ; 
 

2.3 Politicile QUALITAS aplicate in procesele de certificare sisteme de management de mediu ; 

2.4 Rezolutia IAF 2017-3 

2.5 Documentul IAF –TC-12.07 – 18 L. 

 
 

3. Prezentare modificări 
  

3.1 Acest standard specifică cerinţele generice pentru un sistem de management de mediu destinate 

organizaţiilor de orice tip si a fost publicat de ISO la 14.09.2015 iar conform ghidului IAF ID 

10:2015, perioada de tranziţie este de 3 ani de la data publicării, şi acest proces se va incheia cf. 
Documentului IAF –TC-12.07-18L  pană cel tarziu la data de 15.09.2018, dată la care certificatele 

conform SR EN ISO 14001:2005, nu mai sunt valabile.  
 

3.2 Standardul are la bază, conform Anexei SL a Directivelor ISO, o structură de nivel inalt (HLS)  care 
standardizează titlul subclauzelor, textul de baza, termenii comuni şi definiţiile de baza in scopul de 

a mari compatibilitatea si alinierea cu alte standarde ISO ale sistemului de management. Revizia 

din 2015 a standardului ISO 14001 are ca scop integrarea SMM al organizatiei in strategia 

organizatorica de baza. 
  

3.3 Principalele modificari ale noii versiuni sunt:  

- Responsabilizare crescuta a Leadershipului; 

- Abordare bazata pe ciclul de viata-luarea in considerare a impactului de mediu pe intreg 

ciclul de viata; 

- Regandirea impactului; 

- Riscuri si oportunitati; 
- Performantele de mediu–se trece de la imbunatatirea sistemului de management la 

imbunatatirea performantei de mediu; 

- Comunicare – a fost adaugata dezvoltarea unei strategii de comunicare cu accent egal pe 

comunicare interna si externa 

- Mai putine cerinte prescriptive ; 
3.4 IAF a adoptat rezolutia IAF 2017-3 care prevede ca incepand cu data de 15 martie 2018 nu mai pot 

fi efectuate audituri de certificare,recertificare sau supraveghere cf.editiei vechi a ISO 14001. 

 

4. Modul de acţiune pentru realizarea tranziţiei  
 

4.1 Se recomanda ca Organizatiile ce au implementat sistemul de management  de mediu conform SR 

EN ISO 14001:2005 sa  intreprinda urmatoarele acţiuni, in vederea tranziţiei la noua ediţie a 

standardului :  
- Să identifice ASPECTELE care trebuie abordate pentru a raspunde la noile cerinte;  

- Să dezvolte un PROGRAM DE TRANZITIE;  

- Să furnizeze instruiri si conştientizari adecvate pentru toate părţile interesate relevante şi care  

au un impact asupra eficacitatii SMM.  

- Să actualizeze sistemul actual de management de mediu astfel incat să indeplineasca cerinţele 

revizuite si să ofere verificarea eficacităţii.  
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- Să ia legatura cu Organismul de Certificare pentru aranjamentele de tranzitie.  

 
4.2 In baza opţiunilor exprimate de fiecare organizatie printr-un program de tranzitie la SR EN ISO  

14001:2015, QUALITAS, pe baza unui act aditional, va evalua conformitatea documentelor, nivelul de 

implementare al sistemului de management actualizat , eficienta si eficacitatea acestuia.  

 

Pentru organizaţiile deja certificate de QUALITAS, evaluarea se poate realiza:  

a) in cadrul auditurilor de supraveghere sau de recertificare programate, in acţiunile de 
supraveghere va fi necesară suplimentarea timpului de audit dupa caz, astfel incat să se asigure 

o evaluare completa si adecvată a noilor cerinţe; 

b) prin audit special, la cerere, in afara acţiunilor deja programate/realizate, cel tarziu pana la 

30.06.2018, pentru ca actiunea sa poata fi realizata adecvat, ca timp si resurse de audit. 

 
4.3 In cazul realizării tranziţiei in cadrul actiunii de supraveghere planificată, pe certificatul modificat 

se va menţine/extinde data de valabilitate până la încheierea ciclului de certificare de 3 ani, aflat in 

curs. 

 

4.4 QUALITAS a efectuat până la 31.12.2017 certificări/recertificări conform SR EN ISO 14001:2005; 

certificatele emise in anul 2017 avand ca valabilitate data de 13.09.2018. 
Conform documentului IAF-TC-12.07-18L  in cazul initierii procesului de audit si contractarea tranzitiei 

anterior datei de 15.09.2018 (prin contracte de recertificare ori acte aditionale) s-a poate acorda un 

termen de cel mult 6 luni de zile, in care trebuie finalizate toate actiunile aferente procesului de 

tranzitie - data emiterii Certificatelor  fiind data luarii /dupa data luarii deciziei de certificare cu data 

expirarii pentru inca un ciclu de certificare.   
 

4.5 In situatia in care, la actiunile de supraveghere planificata nu a fost solicitat/realizat si procesul 

de tranzitie pana la data expirarii ed.2005 a referentialului, data la care certificatul devine nul, 

procesul poate fi reluat doar dupa data de 13.09.2018 numai printr-un contract de certificare 

initiala. 

 
4.6 Incepand cu 01.01.2018 QUALITAS va efectua certificari/ recertificari numai conform SR EN ISO 

14001:2015, iar certificatele vor avea valabilitatea de 3 ani.  

 

QUALITAS recomanda clientilor săi să analizeze cu atentie termenul de expirare al certificatelor 

detinute/ termenul de expirare al ed.2005 a referentialului şi să iniţieze un proces de tranziţie adecvat 

obiectivelor şi necesitaţilor acestora.  
 

 


