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POLITICA RAD CERT-organism de certificare sisteme de management
privind
aplicarea cerintelor standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

DECLARAȚIE DE POLITICĂ
Prezenta politica stabileşte modul în care se vor implementa şi aplica cerinţele standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management. Partea 10:
Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă.
Politica este elaborată având în vedere Rezoluţia IAF 2018-18 adoptată în cadrul Adunării Generale a IAF desfaşurată la Singapore
în data de 31.10.2018 şi Rezoluţia EA 2018(42) 18 adoptată în cadrul Adunării Generale a EA desfăşurată la Bucureşti în perioada
21-22.11.2018 care stabilesc obligaţia organismelor de certificare acreditate de a prelua şi implementa cerinţele standardului
ISO/IEC TS 17021-10:2018 în documentaţia proprie.
Perioada de tranziţie trebuie să se finalizeze până la data de 31.03.2020.
1. În vederea implementării prevederilor standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru
organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management. Partea 10: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi
certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă, RAD CERT, prin prezenta politica a stabilit
următoarele:
a – alinierea documentaţiei sistemului de management RAD CERT – organism de certificare sisteme de management la cerinţele
noului standard SR ISO/CEI TS 17021-10:2018:
Termen - 31 august 2019.
b – elaborarea Instrucţiunii specifice de lucru privind implementarea cerinţelor standardului SR ISO/IEC TS 17021-10:2018.
 iniţierea acţiunii de evaluare a competenţei personalului implicat în procesul de evaluare a sistemului de management al
sănătăţii şi securităţii în muncă în baza formularului menţionat mai sus,
Termen – 30 august 2019.
Documentaţia sistemului de management RAD CERT revizuită, se va identifica printr-o noua ediţie.
c – depunerea la RENAR a documentaţiei revizuite cu noile cerinţe din standardul SR ISO/CEI TS 17021-10:2018 împreună cu
CEREREA pentru re-acreditarea RAD CERT – organism de certificare sisteme de managemet: calitate, mediu, sănătate şi
securitate în muncă, în scopul evaluării acesteia în timpul vizitei de supraveghere nr 4.
Termen - septembrie 2019;
d – initierea unui Program de instruire privind cerinţele noului standard SR ISO 45001:2018 şi finalizarea acestuia pentru
personalul propriu.
Termen - octombrie 2019 ;
RAD CERT va stabili prin Programul anual de instruire –2019 şi perioadele de instruire pentru personalul colaborator, pe zone
geografice.
e - implementarea documentaţiei revizuite cu cerinţele standardului SR ISO/CEI TS 17021-10:2018 şi a formularelor aferente –
începând cu luna septembrie a.c. (funcţie de solicitările existente);
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f – stabilirea şi efectuarea modificărilor/îmbunătăţirilor rezultate din implementarea documentaţiei şi a formularelor, a constatărilor
Auditului intern (după caz) şi din evaluarea documentelor de către RENAR, etapa de supraveghere nr. 4 - decembrie 2019;
g - derularea auditului intern şi analizei managementului în vederea evaluării eficacităţii sistemului de management propriu RAD
CERT - organism de certificare sisteme de management - ianuarie 2020;
2. Stabilirea etapelor privind tranziţia la noul standard revizuit SR ISO 45001:2018 pentru organizaţiile certificate de RAD CERT
conform standard SR OHSAS 18001:2008 şi/sau pentru cele care deja sunt în procesul de certificare, este prezentată în Politica
RAD CERT – organism de certificare privind migrarea de la SR OHSAS 18001:2008 la SR ISO 45001:2018.

Politica este actualizată permanent funcție de obiectivele propuse.
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