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MANUALUL SISTEMULUI  de MANAGEMENT  

 POLITICA DE TRANZITIE la SR EN ISO 9001:2015   
 

Având în vedere faptul că în data de 23 octombrie 2013, în cadrul celei de-a 27 Adunări 

Generale a IAF din Seul, s-a adoptat Rezoluţia IAF 2013–15 privind tranziţia la ISO 9001:2015, 

publicarea Ghidului IAF ID 9:2015 (12.01.2015), precum și publicarea de către ISO a standardului ISO 

9001:2015 la data de 22.09.2015, Total Iso Cert face urmatoarele precizari: 

1. perioada de tranzitie la noile cerinte ale standardului de referinta SR EN ISO 9001:2015 este: 

12.10.2015-21.09.2018; dupa expirarea perioadei de tranzitie:21.09.2018 (3 ani de la 

publicarea SR EN ISO 9001:2015), certificatele eliberate conform SR EN ISO 9001:2008 nu 

mai sunt valide. 

2. in perioada 12.10.2015-30.01.2016 Total Iso Cert a asigurat actualizarea documentatiei 

Sistemului de Management propriu, in conformitate cu cerintele impuse prin ISO 9001:2015; 

3. intrucat SM al Total Iso Cert v-a obtine reinoirea acreditarii tot pentru schema de certificare SR 

EN ISO 9001:2008, si ii expira valabilitatea la data de 15.06.2017, urmeaza ca pana la data de 

15.09.2016 sa depuna la RENAR solicitarea de reinoire a acreditarii pentru schema de 

certificare ISO 9001:2015 cu documentatia aferenta. 

 

Luand in considerare precizarile mentionate mai sus, au fost stabilite urmatoarele reguli: 

A. Pentru clienţii noi care doresc certificarea iniţială : 

1) Total Iso Cert eliberează certificate de conformitate în raport cu  cerintele impuse de SR EN 

ISO 9001:2008, în funcţie de solicitările clienţilor, avand valabilitate pana la 21.09.2018; 
2) Incepand  cu data de 15.02.2016, pentru noile solicitari de certificare initiala facute fata de 

cerintele SR EN ISO 9001:2015, Total Iso Cert va analiza indeplinirea conditiilor necesare pentru 

efectuarea auditurilor de certificare şi va stabili de comun acord cu clientul termenele posibile de 

realizare.  

 

B. Pentru clienţii deja certificaţi : 

1) Total Iso Cert ii informeaza pe clientii sai certificati in baza cerintelor SR EN ISO 9001:2008, sa 

intreprinda toate masurile necesare impuse pentru finalizarea actualizarii documentatiei SM adoptate, 

fata de noile cerinte ale SR EN ISO 9001:2015, până la data de efectuare a primul audit de 

supraveghere planificat, sau poate opta pentru al doilea audit de supraveghere planificat daca se 

incadreaza in data limita:21.07.2018. 
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2) Incepand cu data de 15.02.2016, Total Iso Cert va asigura evaluarea documentatiei SM 

clientilor deja certificati, in raport cu cerintele SR EN ISO 9001:2015, la efectuarea auditurilor de 

supraveghere, sau la o alta data solicitata de catre client, dar nu mai tarziu de 21.07.2018.  
3) Incepand cu data de 15.02.2016, pentru derularea actiunilor de auditare de terta parte, Total 

Iso Cert va utiliza in paralel si documentele suport de auditare a activitatilor de supraveghere, in 

conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008, pana cel tarziu data de 21.08.2018. 
4) Pentru asigurarea unei analize de impact/evaluare a diferentelor fata de cerintele SR EN ISO 

9001:2015, de comun acord cu clientul solicitant, se vor identifica resursele si timpul necesar in mod 

realist, respectiv: alocarea in plus a uneia sau mai multor zile suplimentare de audit, in functie de  

maturitatea si eficienta sistemului de management in vigoare, structura organizationala si practicile 

organizatiei. 

 
Total Iso Cert va informa pe toţi clienţii certificaţi despre tranzitia la noul standard SR EN ISO 

9001:2015, in conformitate cu prezenta politica. 
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