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1. Publicare
Standardul ISO/IEC 17021-3 “Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3 Cerințe de
competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității” se
aplică organismelor care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management al
calității, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul voluntar.
Acest document a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 176, Sisteme de
management al calității, Subcomitetul SC 3 și aprobat de ambele organizații ISO și IEC în
martie 2017.
Prin Rezoluţia 39 a Adunării Generale EA de la Bled, Slovenia din 23-24 mai 2017 a fost
stabilită perioada de tranziţie, de la standardul ISO/ CEI TS 17021-3:2014 la standardul
ISO/IEC 17021-3:2017 - 2 ani de la data publicării.
Perioada de implementare a SM ISO/IEC 17021-3:2017 se încheie la 31.03.2019.

2. Responsabilităţile MOLDAC
 Pregătirea necesarului de documente pentru realizarea tranziţiei la SM ISO/IEC
17021-3:2017.
 Pregătirea evaluatorilor şi personalului implicat în procesul de acreditare conform
cerințelor SM ISO/ IEC 17021-3:2017 pentru realizarea evaluărilor şi luarea
deciziei.
 Acceptarea solicitărilor privind tranziția la SM ISO/IEC 17021-3:2017 începând cu
data aprobării acestui document, 26.01.2018.

3. Responsabilităţile Organismelor de certificare sisteme de management al
calității acreditate
 Identificarea noilor cerinţe ale standardului,
 Determinarea modificărilor necesare a fi efectuate în sistemul de management
conform noilor cerinţe,
 Stabilirea termenelor de implementare a acestor cerinţe.
 Transmiterea solicitării în scrise (formular netipizat) pentru tranziția la cerințele SM
ISO/IEC 17021-3:2017, fără a plăti tarif de inițiere, dar cu tarif de analiză a
documentelor.
 Transmiterea Planului de tranziție la cerințele SM ISO/IEC 17021-3:2017 către
organismul de acreditare, în care sunt prevăzute schimbările în sistemul de
management al OEC, cât și durata necesară pentru ca acesta să se conformeze
cerințelor noului standard. Planul va fi analizat de către MOLDAC şi în caz de
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necesitate, la identificarea acelor elemente ale standardului, care au fost
interpretate insuficient de organismele de certificare sisteme de management al
calității vor fi stabilite de comun acord termenii limită pentru procesul de tranziţie,
care nu trebuie să depășească 01.09.2018. Dacă depunerea solicitării de tranziție
și a documentației conform noului referențial va avea loc după data de 01.09.2018,
MOLDAC nu garantează finalizarea procesului de acreditare până la data de
31.03.2019, data încheierii tranziției.
 Evaluarea implementării cerințelor SM ISO/IEC 17021-3:2017 poate fi efectuată
odată cu evaluarea de supraveghere programată pentru anul 2018.
 OEC trebuie să transmită la MOLDAC documentaţia sistemului de management
întocmită ținând seama de prevederile SM ISO/IEC 17021-3:2017, cu minim 2 luni
înainte de data stabilită pentru evaluare.

4. Tranziţie şi implementare (Evaluarea la faţa locului)
Organismele de certificare sisteme de management al calității acreditate vor avea
posibilitatea să demonstreze conformarea cu cerințele SM ISO/IEC 17021-3:2017 la
evaluarea de supraveghere, la reevaluare sau la o evaluare suplimentară cu luarea
deciziei până la 31.03.2019.
Dacă se constată neconformităţi în raport cu cerințele SM ISO/IEC 17021-3:2017, acestea
nu pun la îndoială acreditarea acordată conform ISO/IEC 17021-3 până la data de
31.03.2019.

5. Neconformităţi (Evaluarea de urmărire)
În mod normal toate neconformităţile trebuie să fie înlăturate pînă la sfîrşitul perioadei de
tranziţie, astfel ca decizia de acordare/ menținere a acreditării conform cerințelor SM SR
EN ISO/CEI 17021-1: 2015, inclusiv SM ISO/IEC 17021-3:2017 să fie luată pînă la data
de 31.03.2019.
Pentru organismele de certificare sisteme de management al calității, care nu vor dovedi
conformitatea cu cerinţele SM ISO/IEC 17021-3:2017 în termenele stabilite, se va lua
decizia de retragere a acreditării.

6. Finalizarea perioadei de tranziţie şi emiterea Certificatelor de Acreditare
(Luarea deciziei)
La data de 31.03.2019 toate organismele de certificare sisteme de management al
calității trebuie să fie în corespundere cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015,
inclusiv SM ISO/IEC 17021-3:2017.
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