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1. Preambul
In noiembrie 2017 ISO a adoptat noul standard ISO/IEC 17025:2017, utilizat pentru
acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari.
Acest nou standard inlocuieste editia standardului SR EN ISO/IEC 17025:2005
2. Pregătirea si realizarea tranziţiei
Conform Rezolutiei ILAC Resolution GA 20.15 adoptata de Adunarea Generala a ILAC din
noiembrie 2016, perioada de tranzitie la noua editie a standardului ISO/IEC 17025:2017 este
pana la data de 30 noiembrie 2020.
La sfarsitul perioadei de tranziţie, nu va mai exista nici un certificat de acreditare valid pe
baza ISO/IEC 17025:2005 si in consecinta toate organismele de certificare vor trebui sa
realizeze tranzitia la noul standard de acreditare pana la 30.11.2020.
Procesul de upgrade a documentelor SRAC, instruire a personalului implicat precum si
celelate activitati necesare se vor finaliza, astfel incat SRAC sa obtina acreditarea conform
SR EN ISO/IEC 17025:2018 pana la sfarsitul anului 2019.
In aceasta perioada de tranzitie, SRAC va parcurge urmatorii pasi:
-

identificarea schimbarilor fata de vechiul standard SR EN ISO/CEI 17025:2005;

-

intocmirea unei Fise de proiect privind actiunile necesare in vederea tranzitiei;

-

actualizarea tuturor documentelor sistemului de management si a procedurilor si
instructiunilor aplicabile incercarilor si determinarilor efectuate in laboratorul SRAC,
in vederea conformarii cu noile cerinte;

-

implementarea documentelor revizuite;

-

evaluarea functionarii sistemului de management al laboratorului din SRAC prin
audit intern si analiza de management;

-

derularea procesului de evaluare efectuata de RENAR in vederea transferului
acreditarii actuale la noul standard de acreditare in timpul evaluarii curente din anul
2019;

-

upgrade-ul notificarii ca laborator ce opereaza conform Regulamentului (UE)
305:2011, in cadrul sistemului EVCP 3.

Respectarea cerinţelor acestui standard confera SRAC CERT premiza ca operează
competent, consecvent şi imparţial, facilitând astfel recunoaşterea sa ca laborator acreditat si
notificat, precum şi acceptarea rapoartelor de incercare emise atat la nivel naţional cat şi
internaţional.
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