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POLITICA RAD CERT-organism de certificare sisteme de management
privind
migrarea de la
OHSAS 18001:2007 la standardul ISO 45001:2018

DECLARAȚIE DE POLITICĂ
Prezenta politică stabilește modul în care se va efectua migrarea de la standardul SR OHSAS 18001:2008 la noul standard
SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare, conform
Rezoluție IAF 2016-15 privind migrarea la ISO 45001:2018 și ținând seama de prevederile documentului IAF MD 21:2018
Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 astfel încât să se respecte termenul de 31 martie 2021
stabilit pentru încheierea acesteia.
1. Standardul SR ISO 45001 din 2018 este un standard nou, cu un concept nou pentru sistemul de management al sănătății și
securității ocupaționale (implementat in organizații ca standard SR OHSAS 18001) privind sistemul de management al sănătății și
securității ocupaționale (pe scurt SSM) cu o nouă abordare în scopul prevenirii rănirii și îmbolnăvirii lucrătorilor și în asigurarea
unor locuri de muncă sigure și sănătoase.
Noul standard aduce modificări importante față de standardul SR OHSAS 18001:2008 printre care:
 alinierea și interpretarea mai simplă a termenilor specifici SSM ( capitolul 3 Termeni și definiții conține un număr mare de
termeni care vin în sprijinul înțelegerii cerințelor standardului);
 structura compatibilă cu standardele ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015, ce simplifică procesul de integrare în organizațiile
cu mai multe sisteme de management implementate;
 înțelegerea organizației și a contextului acesteia, identificarea părților interesate (cerința nouă), stabilirea domeniului SSM;
 rolul Leadership-lui și participarea lucrătorilor cu responsabilități în dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea SSM
(importante sunt prevederile privind responsabilitățile lucrătorilor de la toate nivelurile și pentru toate funcțiile precum și
pentru cei care nu dețin funcții manageriale);
 identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților (dispare “acțiunea preventivă” dar acțiunea de identificare
a potențialelor cauze pentru problemele apărute se menține);
 informațiile documentate – noul mod de identificare și gestionare a documentelor și înregistrărilor din vechiul standard;
 abordarea procesuală în identificarea riscurilor în cadrul SSM ce pot afecta lucrătorii atât pentru activitățile proprii cât și
pentru procesele externalizate;
 evaluarea performanței SSM.
Standardul SR ISO 45001 este un standard nou, conform celor prezentate mai sus, iar abordarea lui se face prin migrare de la
vechiul standard ( OHSAS 18001:2007) și nu prin tranziție, valabilă pentru standardele ISO 9001 și ISO 14001 care au
corespondența cu ediții mai vechi.
2.2. Politica RAD CERT de migrare la noul standard SR ISO 18001:2018 / SR ISO 45001:2018 stabilește două direcții:
A – alinierea documentației sistemului de management RAD CERT – organism de certificare sisteme de management la
cerințele noului standard SR ISO 45001:2018 în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
a – revizia documentației sistemului de management RAD CERT – organism de certificare sisteme de management se aliniază la
cerințele standardului SR ISO 14001:2018. Aceasta include atât procedurile utilizate în certificarea SSM cât și formularele aferente,
indiferent că procedura de certificare se derulează numai pentru acest sistem sau în sisteme de management integrat (SSM, calitatePL-RC-03S
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mediu-SSM) – termen septembrie 2019 (documentația sistemului de management RAD CERT revizuită, se va identifica printr-o
noua ediție, revizie).
- transmiterea la RENAR a solicitării pentru migrarea, la noul standard SR ISO 45001 :2018, conform Rezoluției IAF 2016–15
privind migrarea la ISO 45001:2018, din cadrul celei de-a 30 Adunări Generale Anuale a IAF din New Delhi
publicată de
RENAR în data de 26.05.2018 – 30 august 2019;
– depunerea la RENAR a documentației prezentată mai sus în vederea efectuării trecerii la noul standard în timpul auditului de reacreditare nr 2 din 2020 - septembrie 2019;
- finalizarea procesului de instruire cu cerințele noului standard SR ISO 45001 :2018 - octombrie 2019 ;
- implementarea documentației revizuite și a formularelor aferente - decembrie 2019;
- derularea auditului intern și analizei managementului în vederea evaluării eficacității sistemului de management propriu RAD
CERT - organism de certificare sisteme de management - ianuarie 2020;
– stabilirea și efectuarea modificărilor/îmbunătățirilor rezultate din implementarea documentației și a formularelor, a constatărilor
Auditului intern (după caz) și din evaluarea documentelor de către RENAR, etapa de re-acreditare nr. 2 cu RENAR - ianuarie
2020.
B – stabilirea etapelor privind migrarea la noul standard revizuit SR ISO 45001:2018 pentru organizațiile certificate de RAD
CERT conform standard SR OHSAS 18001:2008 și/sau pentru cele care deja sunt în procesul de certificare.
- informarea clienților certificați și/sau potențialilor clienți privind apariția noului standard SR ISO 45001:2018 prin publicarea
prezentei politici pe pagina de web. radcert.ro – februarie 2019.
- stabilirea unui Program cu planificarea efectuării migrarii la noul standard: SR ISO 45001:2018 pentru organizațiile certificate:
 care vor derula în anul 2019 ultima vizită de supraveghere și vor solicita re-certificarea cu RAD CERT;
 cărora le expiră Certificatul înainte de 31 martie 2021 (data limită pentru finalizarea migrării).
-clienții noi, începând cu luna ianuarie 2020 vor fi încurajați de RAD CERT să se alinieze la noul referențial, în scopul diminuării
cheltuielilor privind certificarea prin următoarele acțiuni:
 procurarea noului standard SR ISO 45001:2018;
 efectuarea unei analize pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă – SSM în vederea evaluării stadiului
în care se găsește organizația și modul în care poate îndeplini cerințele noului standard;
 dezvoltarea și implementarea unui plan de acțiuni;
 asigurarea în cadrul organizației a faptului că sunt realizate toate cerințele referitoare la noile competențe și este creat cadrul
privind conștientizarea tuturor părților care au un impact asupra eficacității SSM;
RAD CERT va stabili pentru fiecare organizație un Program de certificare ce se va transmite odată cu Programul de supraveghere
(pentru organizațiile certificate), la înmânarea Certificatului (pentru organizațiile pentru care s-a finalizat deja procedura de
certificare) sau prin Adrese, care vor ține cont de stadiul fiecarei organizații.

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse.
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