
                       Pregătirea si realizarea tranziţiei la standardul 
ISO 14001:2015 

 

 

Conform rezolutiei IAF 2014-11 perioada de tranzitie la noua editie a standardului 

ISO 14001:2015 este de 3 ani de la data publicarii acestuia (toamna anului 2015).  

 Conform IAF ID 10:2015 la sfarsitul perioadei de tranziţie, nu va mai exista nici un 
certificat valid pe baza ediţiei din 2004, deci certificatele emise in perioada de 
tranzitie, având ca referenţial ISO 14001:2004, vor avea termenul de valabilitate cel 
tarziu până la sfarsitul perioadei de tranzitie. Nici un audit ulterior nu va fi efectuat 
conform ediţiei din 2004.  

Pana la data aparitiei standardului ISO 14001:2015 procesul de up-gradare a 

documentelor si instruire a personalului implicat se va finaliza astfel incat se va 

începe auditarea după noua revizie începând cu data aparitiei standardului.  

Din momentul aparitiei standardului ISO 14001:2015 si pana la data la care mai 

raman sase luni pana la finalizarea tranzitiei, clienţii pot opta pentru certificarea sau 
recertificarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2004, iar 

certificatele emise vor avea valabilitate pana la sfarsitul perioadei de tranzitie.  

Incepand cu data de la care mai sunt sase luni pana la finalizarea tranzitiei toate 

certificarile sau recertificarile se vor efectua numai in conformitate cu ISO 

14001:2015. 

Organizaţiile deja certificate conform ISO 14001:2004 dispun de o perioadă de 3 ani 
pentru a realiza tranziţia la ediţia din 2015. In aceasta perioada, echipele de audit 
vor evalua elementele de progres, inregistrate de organizatiile certificate ISO 

14001:2004, in intelegerea si implementarea cerintelor editiei ISO 14001:2015, 

necesare pentru a permite organizatiilor tranzitia la certificarea ISO 14001: 2015, 

pana la finalizarea tranzitiei.  

Se recomandă auditarea sistemului de management de mediu conform cu noua 
revizie ISO 14001:2015 în timpul auditurilor de supraveghere sau reînnoire 

programate în mod normal. Echipa de audit va verifica implementarea eficace a 

noilor cerinţe. Ca şi în cazul unei certificări iniţiale, înaintea evaluării în vederea 
tranziţiei la noul referenţial, este necesar ca toate cerinţele ISO 14001: 2015 să fie 
implementate şi să fi fost realizate cel puţin un audit intern complet şi o analiză 
efectuată de management. Rezultatele acestora trebuie înregistrate şi orice 
modificări necesare ale sistemului de management trebuie operate şi implementate.  

În condiţiile în care tranziţia la ISO 14001:2015 se va realiza în cadrul unui audit de 
supraveghere sau reînnoire programat în mod normal, va fi necesară alocarea uneia 
sau mai multor zile suplimentare de audit, functie de marimea organizatiei, care sa 

permita evaluarea completa a implementarii ISO 14001:2015.  


