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1 Preambul 

Prin publicarea standardului ISO 45001 din 12 martie 2018 "Sisteme de management al sănătății și securității in munca 
- cerințe si îndrumari pentru utilizare" și publicarea în versiunea romana la 20 aprilie 2018, SR ISO 45001: 2018 "Sisteme 
de management pentru sănătate și siguranța in muncă - Cerințe și indrumari pentru utilizare", apare primul standard 
certificabil ISO privind sistemele de management pentru sănătate și securitate in muncă. 

În procesul de migrare a certificărilor, All Cert Systems ține cont de: 

- Documentul obligatoriu IAF MD 21: 2018 "Cerințele privind migrarea la ISO 45001: 2008 de la OHSAS 18001: 
2007" publicat la 18 ianuarie 2018 si care definește cerințele pentru migrarea certificărilor de la standardul 
OHSAS 18001: 2007 la standardul ISO 45001: 2018. Documentul IAF confirmă că perioada de migrare la ISO 
45001: 2018 va dura 3 (trei) ani, începând cu data de 12 martie 2018, în conformitate cu rezoluția Adunării 
Generale a IAF/ILAC, care a avut loc la New Dehli, India în noiembrie 2016, și că standardul OHSAS 18001: 
2007 nu va mai avea valoare începând cu data de 12 martie 2021; 

- Documentul obligatoriu IAF MD 22: 2018 "Aplicarea ISO / IEC 17021-1 pentru certificarea sistemului de 
management al securității și securității ocupaționale (OH & SMS)" publicat la 25 ianuarie 2018 – aplicabil 
intregului proces de evaluare. 

- Documentul IAF – cu privire la posibilitatea de extindere a perioadei de migrare pana la 11 septembrie 
2021 

 

Asadar, această politică se aplica tuturor clienţilor All Cert Systems care au certificate deja emise sau potenţialilor clienţi 
ai All Cert Systems care doresc certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca. 

All Cert Systems va publica materiale privind noile cerinte cu privire la ISO 45001: 2018 si va organiza dupa caz sesiuni 
de instruire. 

All Cert Systems nu acorda consultanta cu privire la ISO 45001: 2018. 

Până la data de 11 martie 2021 (inclusiv), adică pe durata a 3 (trei) ani de la data publicării standardului ISO 45001: 

2018, vor fi valabile, atât certificatele eliberate in baza ISO 45001: 2018, cat si certificatele emise in baza OHSAS 18001: 

2007. După data de 11 martie 2021 (adica incepand cu data de 12 martie 2021) certificatele emise in baza OHSAS 

18001: 2007 nu vor mai fi recunoscute.  

Toate certificatele emise în perioada de migrare în baza standardului OHSAS 18001: 2007, vor avea ca data de 

valabilitate data de expirare a perioadei de migrare (adica 11 martie 2021). Ca urmare, valabilitatea certificatului va fi 

mai mică de trei ani, ceea ce ar putea sa influenteze organizatiile din punct de vedere economic. Pentru a veni in 

intampinarea acestei situatii, începând cu 12 martie 2020, adică, de la doi (2) ani de la data publicării standardului ISO 

45001, toate auditurile (certificare/supraveghere/reinnoire/extindere) vor fi efectuate in mod obligatoriu doar în baza 

cerințelor noului standard ISO 45001: 2018. Prin urmare, se recomanda organizatiilor certificate sa isi programeze actiuni 

pentru a permite migrarea certificarii si celor care doresc certificarea, actiuni pentru a permite certificarea conform ISO 

45001: 2018. 

Termenul limită pentru migrarea la UNI ISO 45001: 2018, programat pentru 11 martie 2021, a fost prelungit până 
la 30 septembrie 2021. 

Datorita pandemiei de COVID19 la nivel global, perioada de tranzitie pentru migrarea certificarii de la OHSAS 
18001: 2007 la ISO 45001: 2018 va fi prelungita pana la sase luni (pana la 11 septembrie 2021). 

Aceasta este una dintre măsurile de protecție IAF destinate companiilor interesate de migrarea la ISO 45001 
care se confruntă cu dificultăți obiective, cauzate de pandemia Covid-19, pentru a finaliza procesul de evaluare 
pentru a obține certificarea ISO 45001: 2018. 
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2 Politica privind potentialii clienţi 

All Cert Systems oferă posibilitatea potentialilor clienti care doresc certificarea unui sistem de management al sanatatii 
si securitatii in munca, ca începând cu 20.08.2018 să poată opta privind referenţialul de certificare, între OHSAS 18001: 
2007 si ISO 45001:2018.  

Până la data de 11 martie 2021, adică pe durata a 3 (trei) ani de la data publicării standardului ISO 45001: 2018, vor fi 
valabile, atât certificatele eliberate in baza ISO 45001: 2018, cat si certificările emise in baza OHSAS 18001: 2007. Toate 
certificatele emise în conformitate cu standardul OHSAS 18001: 2007 în perioada de migrare vor avea ca data de 
valabilitate data de expirare a perioadei de migrare (adica 11 martie 2021). 

Datorita pandemiei de COVID19 la nivel global, perioada de tranzitie pentru migrarea certificarii de la OHSAS 
18001: 2007 la ISO 45001: 2018 va fi prelungita pana la sase luni (pana la 11 septembrie 2021). 

Incepând cu 12 martie 2020, adică, de la doi (2) ani de la data publicării standardului ISO 45001, devine obligatorie 
efectuarea tuturor auditurilor (certificare/supraveghere/reinnoire/extindere) în conformitate cu cerințele noului standard 
ISO 45001: 2018. Ca urmare, incepand cu data de 12 martie 2020, All Cert Systems nu va mai primi cereri de certificare 
in baza OHSAS 18001: 2007.  

Prin urmare, se recomanda organizatiilor care doresc certificarea, actiuni pentru a permite certificarea conform ISO 
45001: 2018. Mai mult consideram si incurajam clientii nostrii sa isi stabileasca sistemele de management si sa accepte 
evaluarea inca de la prima certificare in baza versiunii ISO din 2018. 

Toate certificatele emise conform OHSAS 18001: 2007 vor fi retrase incepand cu 12 septembrie 2021, daca nu s-
a finalizat migrarea pana la aceasta data.  

Clientii care solicita evaluarea si certificarea in raport cu noul referential vor primi raportul de audit elaborat in baza 
standardului ISO 45001: 2018. Constatarile auditului vor fi puncte tari, axe de imbunatatire, observatii, neconformitati 
minore si neconformitati majore.  

 

3 Politica privind clienţii All Cert Systems certificaţi OHSAS 18001: 2007 

Având în vedere termenul de migrare la ISO 45001: 2018, respectiv 3 ani de la publicare, in baza documentului 
obligatoriu IAF MD 21: 2018, toţi clienţii ale caror sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale sunt 
certificate de catre All Cert Systems in baza standardului OHSAS 18001: 2007, trebuie ca în perioada 20.08.2018 – 
11.09.2021, pentru menţinerea certificarii, sa isi adapteze sistemele la noile cerinte si acestea sa fie evaluate conform 
ISO 45001: 2018. 

All Cert Systems poate desfășura activități evaluare in vederea migrarii în timpul unui audit de supraveghere, al unui 
audit de reinnoire sau al unui audit special/suplimentar. În cazul în care evaluarea in vederea migrarii se desfasoara in 
cadrul unui audit planificat de supraveghere sau reinnoire a certificarii (adică o abordare progresivă sau etapizată), se 
adauga cel putin 1 zi de audit (minim) pentru a acoperi cerințele existente și cerintele noi impuse de ISO 45001: 2018. 
Recunoscând că fiecare client și audit in vederea migrarii sunt unici și durata auditului va crește peste nivelul minim 
pentru a demonstra conformitatea cu ISO 45001: 2018 (minin = 1 zi suplimentara de audit). Costul etapelor este cel 
aprobat prin Politica privind activitatea financiara a organismului de certificare All Cert Systems publicata pe site-ul 
www.allcert.ro si va fi facturat clientului. 

Pentru orice organizație, gradul de schimbare necesar va fi bazat pe maturitatea și eficacitatea sistemului actual de 
management, a structurii și a practicilor organizaționale. Prin urmare, se recomandă cu tărie o analiză a impactului / 
evaluarea decalajului, pentru a identifica implicațiile realiste ale resurselor și ale timpului, luand in considerare 
urmatoarele: 

✓ Obtinerea standardului ISO 45001: 2018; 
✓ Identificarea lacunelor sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale care trebuie abordate 

pentru a obtine conformarea cu cerințele noi; 
✓ Elaborarea unui plan de implementare; 
✓ Asigurea competențelor noi cerute de standard si conștientizarea tuturor partilor interesate care au un impact 

asupra eficacității sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale. 

http://www.allcert.ro/
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✓ Actualizarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale existent pentru a îndeplini noile 
cerințe si evaluarea eficacitatii acestuia. 

✓ Acolo unde este cazul, stabilirea pasilor si detaliilor cu privire la migrarea certificarii, impreuna cu organismul de 
certificare. 

Pentru gestionarea migrării la noul ISO 45001: 2018, All Cert Systems trebuie să se asigure că următoarele aspecte au 
fost respectate în timpul evaluărilor efectuate la clienți: 

✓ rezultatele evaluarii, toate constatarile care necesită acțiuni din partea clienților în vederea conformarii cu 
cerintele ISO 45001: 2018 sunt clar identificate si documentate; 

✓ numai atunci când toate constatarile identificate au fost abordate în mod corespunzător și eficacitatea sistemului 
de management demonstrată, auditorii vor putea recomanda certificarea conform standardului ISO 45001: 2018. 

✓ sunt disponibile înregistrări care sa demonstreze ca actiunile corective aferente constatarilor rezultate in urma  
auditurilor anterioare celui in vederea migrarii, au fost evaluate pentru conformare, inainte de a face 
recomandarea de emitere a certificatului in baza ISO 45001: 2018. 

In perioada de migrare,rezultatele evaluarii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale cu cerintele 
ISO 45001: 2018 (ex. emiterea de neconformitati majore) nu vor influenta procesul de mentinere a certificatului dobandit 
in baza OHSAS 18001: 2007, daca acestea sunt rezolvate pana la data de 11 septembrie 2021.   

Decizia de emitere a certificatului in baza ISO 45001: 2018 se va face numai in cazul in care corectiile si actiunile 
corective aferente neconformitatilor majore au fost analizate, acceptate si verificate de catre factorii de decizie, ca fiind 
implementate (conduc la inchiderea neconformitatilor majore), iar planul de actiuni corective stabilit de catre client in 
vederea rezolvarii neconformitatilor minore a fost analizat si acceptat, iar decizia factorilor de decizie este pozitiva in 
sensul eliberarii certificatului in baza noului referential. 

 

 

 


