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POLITICA PRIVIND PROCESUL DE MIGRARE LA SR ISO 45001:2018
DE LA SR OHSAS 18001:2008
Prezenta politica stabileşte cadrul şi termenele asociate perioadei de migrare pentru
implementarea cerinţelor noului referential SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management
al sanataţii si securitaţii muncii - Cerinţe si îndrumari pentru utilizare.
MIGRAREA
Standardul specifica cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii in
munca (SSM) si ofera îndrumari pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea
organizatiilor sa asigure locuri de munca sigure si sanatoase prin prevenirea ranirilor şi
îmbolnavirilor determinate de munca, precum si prin îmbunatatirea proactiva a
performanţelor referitoare la SSM.
Acest standard a fost publicat de ISO in 12 martie 2018. Conform Rezolutiei Forumului
International de Acreditare IAF 2016 -15, a ghidului IAF MD 21:2018 si a SR ISO 45001:
2018, perioada de migrare este de 3 ani de la data publicarii şi acest proces se va incheia
pana în 30 septembrie 2021 – ca urmare a prelungirii termenului de migrare cu 6 luni de
catre IAF, prin raspunsul A15/03.04.2020 (vezi site-ul iaffaq.com), dată la care certificatele
emise pentru conformitatea cu SR OHSAS 18001:2008 nu mai sunt valabile.
Prin urmare perioada de coexistenta a SR ISO 45001:2018 si SR OHSAS 18001:2008 va fi
pana la 30.09.2021.
Pentru clientii QUALITAS care detin Certificate de conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 –
pe care este specificat termenul de expirare a valabilitatii 30.09.2021 - si care nu reusesc sa
se organizeze pentru auditul de migrare, la cererea acestora QUALITAS va elibera o
Scrisoare, adresata tuturor partilor interesate de stadiul certificarii detinute de acestia, in
care va preciza noul termen de valabilitate a Certificatelor si justificarea fundamentata.
IAF MD 21:2018 stipuleaza cerintele pentru migrarea la ISO 45001:2018 de la OHSAS
18001:2008 si furnizeaza sfaturi părţilor interesate referitor la aranjamentele pe care
trebuie sa le aibă in vedere, inainte de implementarea ISO 45001.
In conformitate cu IAF MD 21:2018, cerintele de migrare la ISO 45001:2018 de la
SR OHSAS 18001:2008 se aplica numai pentru certificarile acordate de către același
organism de certificare. Solicitarile de migrare primite de la organizatii care nu detin
certificate SR OHSAS 18001 emise de QUALITAS vor fi tratate ca solicitari initiale.
Se recomanda ca organismele de certificare si alte institutii sa dezvolte pachete de activităţi
de instruire sau de sensibilizare pentru a fi în măsură să informeze în mod corespunzător și
să încurajeze clienții existenți detinatori de certificari conform SR OHSAS 18001:2008
pentru a trece la noul standard.
INDRUMARI SPECIFICE PENTRU PARTILE IMPLICATE IN CERTIFICARE
Pentru orice organizație, gradul de schimbare necesar va depinde de maturitatea și
eficacitatea sistemului de management existent certificat, de structura și practicile
organizaționale. Prin urmare, QUALITAS recomanda insistent o analiza prelabila a
impactului migrării in scopul identificarii necesarului adecvat de resurse și timp.
Este recomandat ca organizaţiile deţinatoare de certificate conform SR OHSAS 18001:2008
să intreprindă urmatoarele acţiuni:
 Sa achizitioneze standardul SR ISO 45001:2018;
 Sa identifice lacunele/diferenţele din sistemul de management SSO care trebuie
abordate pentru satisfacerea noilor cerinţe;
 Sa dezvolte si sa implementeze un program pentru realizarea eficientă a migrarii;
 Sa se asigure că orice noi nevoi de competența sunt îndeplinite și să sensibilizeze
toate părțile care au un impact asupra eficacitatii sistemului de management SSO;
 Sa actualizeze sistemul de management SMSSO existent pentru a îndeplini noile
cerințe ale SMSSM și să realizeze verificarea eficacitatii acestuia.

 Clientii certificati de QUALITAS, sa asigure legătura cu organismul pentru semnarea
actelor aditionale de migrare necesare.
ACTIUNI QUALITAS
QUALITAS recomandă desfășurarea auditului de migrare în timpul auditurilor de
supraveghere ori de recertificare, incercand evitarea unui audit special – care necesita o
planificare adecvata a disponibilitatii resurselor de catre ambele parti.
În cazul în care auditurile de migrare sunt efectuate in cadrul auditurilor de supraveghere
sau recertificare programate (adică progresiv sau abordarea în etape), atunci este necesara
alocarea a minim o zi suplimentara de audit care va acoperi auditarea cerințelor noi
implicate de SR ISO 45001:2018.
Avand in vedere amploarea si specificul fiecarei organizatii și faptul ca auditul de migrare se
deruleaza o singura data, rezulta ca și durata de audit va crește peste nivelul minim, după
cum este necesar, pentru a se putea evalua adecvat domeniilor si complexitatii riscurilor
organizatiei conformitatea cu SR ISO 45001:2018.
Toate aspectele care necesită acțiuni din partea clientului pentru a demonstra conformitatea
cu noile cerințe ale standardului, trebuie să fie clar identificate și consemnate de catre
auditori.
Auditorii QUALITAS pot recomanda certificarea conform standardului SR ISO 45001:2018,
numai atunci când toate deficientele restante identificate in certificarea cf. SR OHSAS
18001:2008 si neconformitatile noi identificate conform SR ISO 45001:2018, au fost tratate
în mod adecvat și a putut fi demonstrată eficacitatea sistemului de management.
Trebuie să fie disponibile inregistrarile necesare pentru a verifica dacă toate constatarile
rezultate la audit, anterior migrării, au fost evaluate pentru măsuri corective și de
conformitate, înainte de orice recomandare de acordare a certificarii conform SR ISO
45001:2018.
QUALITAS se va asigura că evaluarea conformității unui client la noile cerințe în timpul
auditului de migrare, nu interferează cu conformitatea în curs a SMSSO implementat la
client conform SR OHSAS 18001:2008.
Decizia de acordare a certificarii in conformitate cu SR ISO 45001:2018 se va lua numai
după ce vor fi analizate, acceptate si verificate acţiunile pentru rezolvarea eventualelor
neconformitaţi majore constatate si după ce se va analiza si accepta de catre auditorul sef
programul de acţiuni corective depus de client pentru eventualele neconformități minore
consemnate in raportul de audit.
In cazul realizării migrării in cadrul unei acţiuni de supraveghere planificată, pe certificatul
modificat se va menţine data de valabilitate până la încheierea ciclului de certificare aflat in
curs.
QUALITAS va efectua, in continuare, certificări/recertificări/supravegheri conform SR
OHSAS 18001:2008, urmând ca migrarea la SR ISO 45001:2018 să fie realizată pana la
sfarsitul ciclului de certificare - care nu va depaşi ca valabilitate data de 30.09.2021.
Incepand cu data de 01.04.2021 QUALITAS nu va mai primi cereri de (re)certificare
conform SR OHSAS 18001:2008 !!!
În cadrul acţiunilor la punctul 5.10, QUALITAS va inregistra în cadrul auditurilor,
programul implementarii la client a cerinţelor SR ISO 45001:2018, iar recunoaşterea
conformităţii cu acest standard se va face numai dupa reglementarea contractuala a
migrarii, auditarea, luarea deciziei de certificare si emiterea certificatului.
>>> Certificatele vor fi emise in regim acreditat RENAR cf. Certificat de Acreditare
nr.SM 014 Anexa 4/13.12.2019 <<<
QUALITAS incurajează organizaţiile care intenţionează să implementeze in perioada viitoare
un sistem de management al sănătăţii şi securităţii in munca, să utilizeze ca document de
referinţa standardul SR ISO 45001, editia 2018.

