
 
 
 

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO 9001:2015  
A TUV AUSTRIA ROMANIA SRL 

 
Conform rezoluției IAF 2013-15 perioada de tranziție la noua ediție a standardului ISO 

9001:2015 este de 3 ani de la data publicării acestuia.  

Conform IAF ID 9:2015 la sfârșitul perioadei de tranziție, nu va mai exista nici un certificat 

valid pe baza ediției din 2008, deci certificatele emise în perioada de tranziție, având ca 

referențial ISO 9001:2008, vor avea termenul de valabilitate cel târziu până la sfârșitul 

perioadei de tranziție. Nici un audit ulterior nu va fi efectuat conform ediției din 2008. 

Din momentul apariției standardului ISO 9001:2015 și până la data la care mai rămân șase 

luni până la finalizarea tranziției, clienții TUV AUSTRIA ROMÂNIA pot opta pentru 

certificarea sau recertificarea sistemului de management al calității conform ISO 

9001:2008, iar certificatele emise vor avea valabilitate până la sfârșitul perioadei de 

tranziție. 

Începând cu data de la care mai sunt șase luni până la finalizarea tranziției toate 

certificările sau recertificările se vor efectua numai în conformitate cu ISO 9001:2015. 

Organizațiile deja certificate de TUV AUSTRIA ROMÂNIA conform ISO 9001:2008 dispun 

de o perioadă de 3 ani pentru a realiza tranziția la ediția din 2015. In aceasta perioada de 3 

ani, echipele de audit TUV AUSTRIA ROMÂNIA vor evalua elementele de progres, 

înregistrate de organizațiile certificate ISO 9001: 2008, în înțelegerea și implementarea 

cerințelor ediției ISO 9001:2015, necesare pentru a permite organizațiilor tranziția la 

certificarea ISO 9001: 2015, până la finalizarea tranziției. 

Un solicitant care a depus cerere pentru certificare față de cerințele SR EN ISO 9001:2008, 

iar procesul de evaluare a fost inițiat, fiind efectuată numai etapa de analiză a 

documentelor, poate solicita sistarea procesului de evaluare și reluarea acestuia tot din 

faza de analiză a documentelor, conform noului referențial.  

Un client care nu a finalizat procesul de tranziție, va putea solicita certificarea inițială față 

de noul referențial sub un nou contract.  
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În cazul în care vor fi documentate informațiile în vederea implementării cerințelor noului 

referențial, echipa de evaluare le va utiliza în cadrul evaluării și va specifica în cadrul 

raportului de audit dacă tranziția la standardul SR EN ISO 9001:2015 s-a realizat. 

În cadrul înștiințării referitoare la programarea auditului de supraveghere/recertificare, TUV 

AUSTRIA ROMÂNIA va informa fiecare client deja certificat asupra tranziției la standardul 

ISO 9001:2015 și asupra pașilor necesar tranziției. 

TUV AUSTRIA ROMÂNIA recomandă clienților deja certificați a realiza tranziția la 

standardul SR EN ISO 9001:2015 în cadrul auditului de supraveghere sau recertificare, în 

acest caz durata auditului de supraveghere/recertificare va crește în funcție de mărimea 

organizației cu scopul de a se putea realiza evaluarea conformității și eficacității sistemului 

de management al calității cu noul standard, dar în cazul în care în cadrul auditului de 

supraveghere se constată conformitatea sistemului de management al calității cu noile 

cerințe se va emite un certificat de conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 cu menținerea 

valabilității inițiale a certificării. 

Termene de tranziție: 

 Termenul de la TUV AUSTRIA ROMÂNIA primește solicitări pentru acreditare față 

de SR EN ISO 9001:2015 – 01.01.2016   

 Termenul de la care TUV AUSTRIA ROMÂNIA nu mai primește solicitări de 

acreditare față de SR EN ISO 9001:2008 -  21.03.2018 

 Termenul până la care TUV AUSTRIA ROMÂNIA trebuie să finalizeze evaluările 

efectuate față de SR EN ISO 9001:2015  - 15.08.2018 

 Termen de finalizare a tranziției: 21.09.2018 

01.11.2015 
Aprobat, 

Director General  
TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL 

Doru Fulga 
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