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I. FUNDAMENTAREA POLITICII  
 
 Consiliul Director SUCERT-RO a luat act că, după adoptarea ca Standard Român a standardului 

ISO 9001, în conformitate cu acordul dintre Forumul Internaţional de Acreditare (IAF) şi a Comitetului ISO de 

Evaluare a Conformităţii (CASCO), se impune o perioadă de tranziţie de trei ani privind acordarea certificării 

în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015. 

 Consiliul Director SUCERT-RO consideră că schimbările mai sus menţionate impun stabilire unei 

politici prin care se stabilesc direcţiile de acţiune necesare pentru tranziţia la noua versiune.  

 Politica descrie modul în care se va efectua tranziţia de la standardul SR EN ISO 9001:2008 la 

standardul SR EN ISO 9001:2015. 

 

II. FORMULAREA POLITICII 

Prezenta politică se aplică organizaţiilor care sunt clienţi ai SUCERT-RO şi au implementat un 

sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi 

solicitanţilor care au implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele 

standardului SR EN ISO 9001:2015. 

Certificarea acordată clienţilor în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 nu va mai fi 

valabilă după o perioadă de trei ani de la aprobarea versiunii din 2015.  

SUCERT-RO va oferi servicii de certificare pentru sistemele de management al calităţii care 

îndeplinesc şi sunt în conformitate cu cerinţele din standardul SR EN ISO 9001:2015.  

În cazul noilor solicitări pentru certificarea sistemelor de management al calităţii se va utiliza ca 

referenţial, fără excepţie, standardul SR EN ISO 9001:2015. Acordarea certificării se va realiza după 

evaluarea şi verificarea conformării cu cerinţele standardului prin evaluare iniţială şi supravegheri care se vor 

efectua anual. 

 

III. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE 

Instruirea auditorilor şi experţilor privind diferenţele şi cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015. 

Termen de realizare 23.04.2015. 

Informarea clienţilor SUCERT-RO cu privire la politica de tranziţie la noua versiune a  standardului 

SR EN ISO 9001:2015, afişarea pe pagina web. Termen de realizare 30.04.2015. 

Participarea la dezbaterile organizate în cadrul AOCAR privind aspectele generate de diferenţele 

care apar între cele două standarde de referinţă şi care influenţează certificările pentru sistemele de 

management al calităţii. 

Începând cu data aprobării noi versiuni a standardului SR EN ISO 9001:2015, SUCERT-RO 

primeşte solicitări pentru certificarea sistemelor de management, de la organizaţiile deja certificate şi de la 

alte organizaţii solicitante. De la aceiaşi dată nu se mai primesc solicitări pentru certificare iniţială, extindere 

sau reînnoire a certificării faţă de cerinţele SR EN ISO 9001:2008. 

Tranziţia la noul referenţial SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemele de management al calităţii faţă 

de cerinţele standardului se realizează astfel:  
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(1) Începând cu data aprobării standardului SR EN ISO 9001:2015 solicitanţii care vor depune la 

SUCERT-RO o comandă, însoţită de informaţiile documentate, vor fi evaluaţi privind conformarea în 

raport cu cerinţele  SR EN ISO 9001:2015. 

(2) Începând cu data aprobării noi versiuni a standardului se va evalua implementarea documentaţiei 

aferente noului referenţial cu ocazia vizitei de supraveghere programată pentru toţi clienţii. Toate 

evaluările (inclusiv supravegheri pentru clienţii care au solicitat anterior certificarea în conformitate 

cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008) vor fi efectuate pentru a evalua nivelul de 

conformare cu de cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015. 

(3) În cazul în care se va lua decizia de acordare a certificării sistemului de management al calităţii faţă 

de cerinţele SR EN ISO 9001:2015, certificatul va fi preschimbat pentru noul referenţial, cu 

menţinerea termenului de valabilitate al certificatului anterior. 

(4) Un solicitant care a depus cerere pentru certificare faţă de cerinţele SR EN ISO 9001:2008, iar 

procesul de evaluare a fost iniţiat, fiind efectuată numai etapa de analiză a documentelor, după data 

aprobării noului standard referenţial poate solicita sistarea procesului de evaluare şi reluarea 

acestuia tot din faza de analiză a documentelor, conform noului referenţial. 

(5) Pe o perioadă de trei ani de la aprobării noului referenţial SUCERT-RO va finaliza toate evaluările 

efectuate faţă de SR EN ISO 9001:2008 astfel încât să fie realizată tranziţia pentru toţi clienţii 

certificaţi care au sistemele de management al calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 

9001:2015. Certificatul va avea aceeaşi valabilitate. 

(6) Certificatele emise faţă de cerinţele SR EN ISO 9001:2008 rămân valabile, în situaţia în care sunt 

menţinute condiţiile în care au fost acordate, până la termenul de finalizare a tranziţiei. Clienţii 

SUCERT-RO vor fi anunţaţi cu ocazia auditurilor de supraveghere că până la finalizarea tranziţiei la 

standardul SR EN ISO 9001:2015 se va acorda certificarea numai dacă sunt îndeplinite cerinţele din 

noul standard referenţial.  

(7) Certificatele de certificare a conformităţii sistemului de management care au fost emise faţă de 

cerinţele SR EN ISO 9001:2008 nu vor mai fi  valabile după perioada de tranziţie şi în consecinţă, 

contractele de certificare se reziliază. 

(8) Un client care nu a finalizat procesul de tranziţie, va putea solicita certificarea iniţială faţă de noul 

referenţial sub un nou contract. 

(9) În cazul în care vor fi documentate informaţiile în vederea implementării cerinţelor noului referenţial, 

echipa de evaluare le va utiliza în cadrul evaluării şi va specifica în cadrul raportului de audit dacă 

tranziţia la standardul SR EN ISO 9001:2015 s-a realizat. 

 

 


