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SCOP

Asigurarea cadrului necesar realizării tranziției la ISO/IEC 17025:2017 până la data de 30 noiembrie
2020, conform Rezoluției ILAC Resolution GA 20.15 adoptată de Adunarea Generală a ILAC din 4
noiembrie 2016.
Prezenta politică se aplică OEC care sunt acreditate sau solicită acreditarea în conformitate cu SR EN
ISO/CEI 17025:2005 și care doresc obținerea acreditării conform SR EN ISO/IEC 17025:2018,
denumite în continuare laboratoare.
2.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Politica RENAR P-07 – Politica privind tranziția la noi standarde internaționale;
Rezoluția ILAC Resolution GA 20.15 din 2016;
Comunicatul comun ISO-ILAC privind perioada de tranziție pentru ISO/IEC 17025:2017.
3.

TERMINOLOGIE, DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

Prezenta politică utilizează definițiile din SR EN ISO/CEI 17000 și SR EN ISO/IEC 17011, edițiile în
vigoare.
4.

POLITICA

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru laboratoarele acreditate față de SR EN ISO/CEI
17025:2005 se realizează astfel:
4.1 Începând cu data de 15.06.2018, RENAR primește solicitări pentru acreditarea față de SR EN
ISO/IEC 17025:2018, astfel:
- formular tipizat - pentru acreditare inițială, extindere, reînnoirea acreditării;
- formular netipizat - pentru tranziția care urmează să fie efectuată la supraveghere sau pentru
laboratoarele care au depus solicitări față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 înainte de
15.06.2018.
4.2 Termenul limită de primire o solicitărilor pentru acreditare față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 este
31.12.2018, pentru a putea efectua tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018 cu ocazia primei
supravegheri din 2019 și finalizarea procesului de acreditare până la 30.11.2020, termenul de
finalizare a tranziției.
4.3 Evaluarea implementării cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 va fi efectuată cu ocazia
evaluărilor de supraveghere/ reevaluare programate în perioada 01.09.2018 - 31.03.2020.
4.4 Pentru solicitările de acreditare inițială/extindere depuse față de SR EN ISO/CEI 17025:2005, până
în 31.12.2018, tranziția se realizează astfel:
- dacă nu s-a efectuat analiza documentelor – Laboratorul trebuie să depună o solicitare nouă
(formular netipizat) însoțită de documentația sistemului de management conform SR EN
ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul nu plătește tarif de inițiere.
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dacă s-a efectuat analiza documentelor, dar nu s-a efectuat evaluarea - Laboratorul trebuie să
depună o solicitare nouă (formular netipizat) însoțită de documentația sistemului de
management conform SR EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul plătește tarif pentru analiza
documentelor și înregistrărilor depuse conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, precum și tarifele
aferente etapelor ulterioare din procesul de acreditare.

- dacă s-a efectuat evaluarea, dar nu s-a luat de decizia de acreditare până în 31.12.2018 –
Laboratorul trebuie să depună o solicitare (formular netipizat) pentru acreditare și documentația
sistemului de management conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, urmând ca RENAR să
efectueze o evaluare extraordinară pentru verificarea implementării cerințelor noului standard.
Laboratorul trebuie să plătească tarifele de analiza documentelor și evaluarea extraordinară și
cel pentru luarea deciziei.
4.5 Începând cu 15.06.2018, RENAR primește solicitări pentru tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018
de la laboratoarele acreditate în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Solicitarea pentru tranziție se trimite în scris (formular netipizat), fără a plăti tarif de inițiere.
Împreună cu solicitarea pentru tranziție, laboratorul transmite și planul de acțiuni pentru tranziția la
SR EN ISO/IEC 17025:2018, pentru a determina atât schimbările cerute pentru sistemul de
management, cât și durata estimată de laborator pentru a se conforma cerințelor noului standard.
Planul de acțiuni este analizat de RENAR și, dacă este adecvat, este acceptat. Laboratorul este
informat cu privire la acceptarea planului de acțiuni. După acceptarea planului de acțiuni
laboratorul trebuie să transmită documentaţia sistemului de management întocmită ținând seama
de prevederile SR EN ISO/IEC 17025:2018.
4.6 Laboratoarele ale căror evaluări de supraveghere/ reevaluare sunt programate în perioada
01.09.2018- 31.03.2020 trebuie să transmită documentaţia sistemului de management întocmită
față de SR EN ISO/IEC 17025:2018, cu minim 2 luni înainte de data planificată pentru evaluarea
de supraveghere/reevaluare, conform politicii RENAR P-17. Laboratorul trebuie să plătească tariful
pentru analiza documentației.
4.7 În vederea respectării termenului de finalizare a tranziției, 30.11.2020, RENAR trebuie să finalizeze
evaluările față de SR EN ISO/IEC 17025:2018 până la data de 31.03.2020, astfel încât până la
30.11.2020, toate certificatele de acreditare să fie emise față de SR EN ISO/IEC 17025:2018.
4.8 Laboratoarele care au solicitat acreditarea/reînnoirea acreditării față de cerințele SR EN ISO/CEI
17025:2005, înainte de 15.06.2018 și pentru care procesul de acreditare a fost demarat, dar care
nu au solicitat acreditarea/reînnoirea acreditării față de cerințele noului referențial vor obține
acreditarea față de SR EN ISO/CEI 17025:2005. In acest caz, certificatele de acreditare emise
conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 își vor înceta valabilitatea la data de 30.11.2020. Odată cu
încetarea valabilității certificatelor de acreditare astfel emise, contractele de acreditare se reziliază
(încetează) de drept, fără notificare, fără orice altă procedură prealabilă și fără întervenția instanței
de judecată. De la data încetării valabilității certificatului de acreditare, laboratoarele nu mai au
dreptul să emită documente față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 sub acreditarea RENAR.
4.9 Acreditarea laboratorului față de SR EN ISO/CEI 17025:2005, care nu a solicitat tranziția la SR EN
ISO/IEC 17025:2018 rămâne valabilă până la 30.11.2020, dacă sunt menținute toate condițiile în
care a fost acordată acreditarea.
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4.10 Acreditarea laboratorului față de SR EN ISO/CEI 17025:2005 își încetează valabilitatea în cazul
în care laboratorul a solicitat tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018, dar procesul de acreditare nu
s-a finalizat până la data de 30.11.2020 din culpa sa sau din motive independente de voința
părților. După finalizarea procesului de acreditare se emite un nou certificat de acreditare față de
SR EN ISO/IEC 17025:2018, care păstrează istoricul acreditării.

5.

TERMENE DE TRANZIŢIE

Informarea părților interesate cu privire la apariția SR EN ISO/IEC 17025:2018

25.04.2018

Actualizarea/publicarea regulamentului specific de acreditare, în domeniul acreditării 31.05.2018
laboratoarelor de încercări și etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, și a
documentelor conexe
Data de la care RENAR primește solicitări pentru acreditarea față de SR EN ISO/IEC 15.06.2018
17025:2018
Termen limită de primire a solicitărilor față de SR EN ISO/CEI 17025:2005

31.12.2018

31.03.2020
Termen pentru finalizarea evaluărilor față de SR EN ISO/IEC 17025:2018
Termen pentru finalizarea raportării evaluărilor față de SR EN ISO/IEC 17025:2018 31.07.2020
și prezentarea dosarelor de acreditare pentru luarea deciziei de acreditare
Termen de finalizare a tranziției la SR EN ISO/IEC 17025:2018
6.

30.11.2020

MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ

Modificările sunt evidențiate în text prin font de culoare albastră.
7.

ISTORICUL DOCUMENTULUI
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