
1 / 2 

 

POLITICA OCSM-AFER 

 PRIVIND TRANZIŢIA LA SR ISO 45001:2018 

1. Consideraţii generale: 

 

ISO a aprobat standardul ISO 45001:2018 ca înlocuitor pentru standardul OHSAS 18001:2007 

în martie 2018. 

ISO 45001:2018 are aceeaşi structură (HLS) ca celelalte standarde revizuite pentru sisteme de 

management cum, ar fi ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 în scopul facilitării integrării acestuia 

într-un sistem de management al proceselor existent în organizaţii. 

În conformitate cu prevederile IAF MD 21:2018, trecerea de la OHSAS 18001:2008 la ISO 

45001:2018 se aplică numai pentru certificarile acordate de catre acelaşi organism de certificare.   

În luna aprilie 2020 pe site-ul iaffaq.com, IAF  a prelungit termenul de migrare la ISO 45001 

cu 6 luni, până la data de 30 septembrie 2021. 

2.Politica de tranziție:  

Conform documentului obligatoriu IAF MD 21:2018 perioada de migrare la ISO 45001:2018 

este de 3 ani de la data publicării acestuia (31.03.2018). Având în vedere prevederile versiunii 

române SR  ISO 45001:2018 ediţiile SR OHSAS 18001:2008 şi SR  ISO 45001:2018 au o 

perioadă de coexistenţă până la data de 31 martie 2021 (extinsa până la data de 30 septembrie 

2021). 

La sfârşitul perioadei de migrare, nu va mai exista niciun certificat valid având ca referinţă   

SR OHSAS 18001:2008, deci certificatele emise in perioada de tranziţie, având ca referential SR 

OHSAS 18001:2008, vor avea termenul de valabilitate cel târziu până la sfârsitul perioadei de 

migrare (31.03.2021- extinsa până la data de 30 septembrie 2021). Niciun audit ulterior nu va fi 

efectuat conform SR OHSAS 18001:2008. 

Până la data de 15.12.2018, OCSM-AFER va finaliza procesul de actualizare a documentelor 

şi instruire a personalului implicat,astfel incât OCSM-AFER va începe auditarea după  standardul 

SR ISO 45001:2018 începând cu 01.03.2019. 

Din 01.01.2019 până la 30.09.2020 – actualizat 31.03.2021 (data la care mai rămân 6 luni până 

la finalizarea tranzitiei), clientii OCSM-AFER pot solicita certificarea sau recertificarea sistemului 

de management al sănătăţii şi securităţii în muncă conform SR OHSAS 18001:2008,iar certificatele 

emise vor avea valabilitate până la sfârşitul perioadei de migrare, respectiv 31.03.2021- extins până 

la data de 30 septembrie 2021. 

Începând cu 01.10.2020 – actualizat 01.04.2021toate auditurile vor avea ca referinţă numai 

noul standard SR ISO 45001:2018. 

Organizaţiile deja certificate de OCSM-AFER conform SR OHSAS 18001:2008 vor avea la 

dispoziţie o perioadă de 3 ani pentru a realiza tranziţia la SR ISO 45001:2018. În această perioadă 

auditorii OCSM-AFER vor evalua progresele înregistrate de organizaţiile certificate SR OHSAS 

18001:2008 conform cerinţelor SR ISO 45001:2018, necesare pentru a permite organizaţiilor 

tranziţia la SR ISO 45001:2018 până la finalizarea celor 3 ani. 

În timpul auditurilor de supraveghere/recertificare  efectuate până la efectuarea tranziţiei,se vor 

evalua sistemele de management conform SR OHSAS 18001:2008 conform programului de audit 

încheiat cu OCSM-AFER. 
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Organizaţiilor certificate OCSM-AFER conform standardului SR OHSAS 18001:2008 li se 

recomandă să parcurgă urmatoarele etape pentru tranziţie: 

-să achiziţioneze standardul SR ISO 45001:2018; 

-să efectueze o analiză temeinică pentru identificarea resurselor,acţiunilor şi a perioadei de 

timp necesare pentru tranziţie; 

-să elaboreze un plan pentru efectuarea tranziţiei; 

-să asigure noile competenţe necesare şi să realizeze o conştientizare pentru toate părţile care 

au un impact asupra eficaciţătii sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă; 

-să actualizeze sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă şi să implementeze 

cerinţele din SR ISO 45001:2018; 

Înaintea evaluarii OCSM-AFER cu privire la tranziţia la noul standard, organizaţia  trebuie să 

realizeze cel puţin un audit intern complet şi o analiză efectuată de management. Rezultatele 

obţinute ar trebui inregistrate şi orice alte modificari necesare ale sistemului de management ar 

trebui efectuate şi implementate. 

 

3.Prevederi finale: 

3.1.OCSM-AFER își propune ca trecerea la SR ISO 45001:2018 să se realizeze cu ocazia 

auditurilor de supraveghere sau a auditurilor de recertificare (după caz ) în funcție de prevederile 

din contractele încheiate cu clienții și de situația existentă la data trecerii efective la noul standard și 

de comun acord cu organizația implicată). Timpul de audit suplimentar pentru evaluarea completă şi 

adecvată a implementării SR ISO 45001:2018 va fi corelat cu etapa în care se va realiza această 

trecere.  

3.2 Organizaţiile pot solicita trecerea la noul referenţial după ce au implementat toate cerinţele 

standardului SR  ISO 45001:2018 , au efectuat un audit intern complet urmat de o analiză efectuată 

de management şi au rezolvat eventualele acţiuni corective stabilite ca urmare a acestor acţiuni.  

3.3. Dacă trecerea la noul referenţial se face în cadrul unui audit de supraveghere ,  certificatele 

emise conform standardului vechi vor fi preschimbate în conformitate cu standardul nou iar 

valabilitatea acestora va fi prelungită până la împlinirea termenului de 3(trei) ani de la data 

certificării/recertificării. 

3.4 Certificatele de conformitate a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii in muncă 

având ca referenţial SR ISO 45001:2018 în regim acreditat vor fi emise după recunoaşterea 

competenţei OCSM-AFER privind certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii 

în muncă în conformitate cu noul referential de către Organismul de Acreditare RENAR. Având în 

vedere că certificarea este un instrument de progres şi furnizează încredere tuturor părţilor interesate 

OCSM-AFER poate emite certificate de conformitate conform noului referential în regim 

neacreditat , urmând ca aceste certificate să fie preschimbate  în regim acreditat după recunoaşterea 

competenţei de către Organismul de Acreditare RENAR. 

3.5  Termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate a sistemului de management al 

sănătăţii şi securităţii ocupationale se poate prelungi cu o perioada de până la șase luni fără a depăși 

data de 30 septembrie 2021 daca certificatul acordat organizaţiei are o valabilitate mai mica de trei 

ani. 
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