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POLITICA CERTIND PRIVIND MIGRAREA CERTIFICARILOR DE LA SR OHSAS 18001:2008  
LA CERINTELE STANDARDULUI ISO 45001:2018 

  
 
 In data de 12.03.2018 a fost publicat de către Organizatia Internatională de Standardizare (ISO) 
standardul ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale. Cerinte cu ghid de 
utilizare. 
 Conform documentului obligatoriu publicat de catre International Accreditation Forum (IAF) – IAF MD 
21:2018 (Cerinţe pentru migrarea la ISO 45001:2018 de la OHSAS 18001:2007), perioada de migrare la ISO 
45001:2018 este de 3 ani de la data publicarii. Astfel, organizaţiile certificate conform SR OHSAS 18001:2008/ 
OHSAS 18001:2007 au la dispoziţie o perioada de 3 ani pentru a realiza migrarea la ISO 45001, urmând ca la 
data de 11.03.2021 certificările conform OHSAS 18001 să devină invalide. 
  In perioada următoare CERTIND va continua sa efectueze certificări, supravegheri şi recertificări pentru 
sisteme de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale in conformitate cu OHSAS 18001:2007, urmând 
ca migrarea la ISO 45001 să fie realizată in cursul ciclului de certificare current, dar nu mai târziu de 
11.03.2021. Certificatele de conformitate emise conform OHSAS 18001 vor avea ca data de expirare a ciclului 
de certificare data încheierii perioadei de migrare la ISO 45001 (11.03.2021), urmând ca după efectuarea 
migrării la ISO 45001 să se emită un certificat de conformitate care va conţine data migrării si data de expirare 
conform ciclului normal de certificare (3 ani de la data deciziei de acordare). 
CERTIND, începand cu data de 01.09.2020, va efectua certificări, supravegheri şi recertificări pentru sisteme de 
management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale numai in conformitate cu standardul ISO 45001. 
  

Modalităţi de efectuare a migrării 
 
 Evaluarea migrării la noul standard se poate efectua, de comun acord cu organizaţia certificată, in 
urmatoarele variante: 
1. In cursul auditurilor programate de supraveghere sau recertificare. 
In această situaţie timpul de audit va fi suplimentat cu min. 1 zi auditor, pentru evaluarea modului in care 
organizaţia a implementat modificările aduse de ISO 45001. 
 2. Prin audit special realizat la solicitarea organziaţiei certificate in baza unui act adiţional la contractul de 
certificare. 
 In ambele cazuri decizia de eliberare a certificării conform ISO 45001:2018 se face numai după ce au 
fost analizate, acceptate și verificate acțiunile pentru rezolvarea neconformităților majore constatate și a fost 
acceptat planul de măsuri corective al clientului pentru neconformitățile minore identificate. 
 In urma evaluărilor care vor constata efectuarea migrării la ISO 45001, CERTIND va emite un nou 
certificat de conformitate. 
 In situaţia efectuării migrarii in cadrul auditurilor de supraveghere se va trece pe certificatul de 
conformitate data de expirare a ciclului de certificare in curs (3 ani de la data deciziei de acordare). 
 In situaţia efectuării migrării la recertificare, certificările vor avea o valabilitate de 3 ani de la data 
expirării ciclului anterior de certificare. 
  CERTIND încurajează organizaţiile ce deţin un sistem de management implementat in conformitate cu 
OHSAS 18001 să se familiarizeze cu cerinţele noului standard ISO 45001 şi să iniţieze procesul de migrare, iar 
pentru organizaţiile ce intenţionează să implementeze in perioada viitoare un sistem de management al sănătăţii 
si securităţii ocupaţionale să utilizeze ca si document de referinta standardul ISO 45001:2018. 

Organizațiile ce deţin certificare in conformitate cu OHSAS 18001:2007 trebuie să întreprindă 
următoarele acțiuni: 
a) să obtina o copie a standardului ISO 45001:2008; 
b) să identifice diferenţele din sistemul de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale care trebuie 
abordate pentru a satisface cerințele noi; 



 

 

c) să elaboreze un plan de implementare; 
d) să se asigure ca sunt satisfăcute noile cerinţe de competență și să realizeze conștientizarea pentru toate 
părțile care au un impact asupra eficacității sistemului de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale; 
e) să actualizeze sistemul de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale existent pentru a îndeplini noile 
cerințe ale standardului ISO 45001 și să asigure verificarea eficienței acestora (să realizeze cel puţin un audit 
intern complet şi o analiză de management). 
 
 Pentru orice informaţii referitoare la procesul de migrare prezentat in această politică vă stăm la 
dispoziţie. 
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