Avertizarea
ISO 37002 WHISTLEBLOWING
MANAGEMENT SYSTEMS - GUIDELINES

Ce este ISO?

• ISO = Organizația Internațională de Standardizare
• ISO este o rețea de organisme de standardizare prezent în 163 de state
• Rezultatele finale ale ISO sunt publicate ca standarde internaționale
1

• Peste 21000 standarde au fost publicate din 1947 până astăzi
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Principii de bază – standarde ISO

1. Reprezentare echitabilă: 1 vot pentru fiecare
țară

Principii de
bază ale
standardelor
ISO

2. Apartenență voluntară: ISO nu are autoritatea
pentru a impune adoptarea standardelor
3. Orientare business: ISO dezvoltă standarde
pentru care există cerință pe piață
4. Abordare bazată pe consens: se caută un
consens larg între diverșii actori implicați
5. Cooperare internațională: peste 163 de state
membre și organisme intermediare
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7 principii ale managementului ISO

Leadership
Orientarea către
client

Participarea populației

Gestionarea
relațiilor

Abordare
bazată pe
„procese”

Decizii bazate
pe dovezi
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Îmbunătățire

Autoritatea de acreditare
ISO 17001
Organizație națională care supraveghează programele de certificare (pentru organizații și
profesioniști) și care se asigură că sunt respectate criteriile naționale și internaționale.
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Organisme de certificare
ISO 17021
Organism de certificare: terț care efectuează evaluarea conformității sistemelor de
management
Certificare: procedură prin care un terț atestă în scris faptul că produsul, procesul sau
serviciul este conform cu criteriile specificate
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Schema de certificare
Autoritate de acreditare
Renar (RO)

Acreditează

Organism de certificare a
personalului

Organisme de certificare

Contractează
auditori

Certifică
organizația

Organizație
auditată
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Certifică auditorii

Auditează
organizația

Auditor

Instruește
auditorii

Certifică
furnizorii de
instruire și
instructorii

Instruește
personalul
organizației
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CE SUNT SISTEMELE DE MANAGEMENT?
Un sistem de management este modul în care o organizație gestionează părțile
interdependente ale afacerii sale pentru a-și atinge obiectivele. Aceste obiective se pot
referi la o serie de subiecte diferite, inclusiv calitatea produselor sau serviciilor, eficiența
operațională, performanța de mediu, sănătatea și siguranța la locul de muncă și multe
altele.
Nivelul de complexitate al sistemului va depinde de contextul specific al fiecărei
organizații. Pentru unele organizații, în special cele mai mici, aceasta poate însemna pur și
simplu să ai o conducere puternică din partea proprietarului afacerii, oferind o definiție
clară a ceea ce se așteaptă de la fiecare angajat și a modului în care aceștia contribuie la
obiectivele generale ale organizației, fără a fi nevoie de o documentație extinsă.
Întreprinderile mai complexe care operează, de exemplu, în sectoare foarte reglementate,
pot avea nevoie de documentație și controale extinse pentru a-și îndeplini obligațiile legale
și a-și îndeplini obiectivele organizaționale.
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PRINCIPII CHEIE ÎN DEZVOLTAREA STANDARDELOR ISO
RĂSPUNDE LA O NEVOIE A PIEȚEI
ISO nu decide când să dezvolte un nou standard, ci răspunde la o cerere din partea
industriei sau a altor părți interesate, cum ar fi grupurile de consumatori. De obicei, un
sector sau grup industrial comunică necesitatea unui standard către membrul său național
care apoi contactează ISO.
PE BAZA CONSULTĂRII EXPERȚILOR GLOBALI
Standardele ISO sunt elaborate de grupuri de experți din întreaga lume, care fac parte din
grupuri mai mari numite comitete tehnice. Acești experți negociază toate aspectele
standardului, inclusiv domeniul său de aplicare, definițiile cheie și conținutul.

10

PRINCIPII CHEIE ÎN DEZVOLTAREA STANDARDELOR ISO
DEZVOLTAT PRIN UN PROCES DE CONSULTARE A STAKEHOLDERILOR
Comitetele tehnice sunt formate din experți din industria relevantă, dar și din asociații de
consumatori, mediul academic, ONG-uri și guvern.
PE BAZĂ DE CONSENS
Dezvoltarea standardelor ISO este o abordare bazată pe consens și se iau în considerare
comentariile tuturor părților interesate.
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Diferențe între standardele sistemelor de management
STANDARDE DE SISTEME DE MANAGEMENT (MSS)
Standarde ISO care stabilesc cerințe sau îndrumări pentru a ajuta organizațiile să își gestioneze
politicile și procesele pentru a atinge obiective specifice. MSS sunt concepute pentru a fi
aplicabile în toate sectoarele economice, diferite tipuri și dimensiuni de organizații și diverse
condiții geografice, culturale și sociale.
Multe ISO MSS au aceeași structură și conțin mulți dintre aceiași termeni, definiții și cerințe.
ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calității - Cerințe
ISO / IEC 27001: 2013 – Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de gestionare a
securității informațiilor - Cerințe
ISO 14001: 2015 – Sisteme de management de mediu - Cerințe cu instrucțiuni de utilizare
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Diferențe între standardele sistemelor de management
MSS SPECIFIC PENTRU SECTOARE
Standarde de sistem de management ISO care oferă cerințe suplimentare sau îndrumări
pentru aplicarea unui standard de management generic într-un anumit sector
economic sau de afaceri.
ISO 13485: 2016 – Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității. Cerințe în
scopuri de reglementare
ISO / TS 22163: 2017 – Aplicații feroviare. Sistem de management al calității. Cerințe
privind sistemul de management al afacerilor pentru organizațiile feroviare
ISO 29001: 2020 – Industrii petroliere, petrochimice și gaze naturale - Sisteme de
management al calității specifice sectorului
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Diferențe între standardele sistemelor de management
STANDARDE LEGATE DE SISTEMUL DE MANAGEMENT ȘI ORIENTĂRI DE PUNERE ÎN
APLICARE
Standardele ISO care sunt destinate să ofere îndrumări suplimentare și / sau cerințe
privind:
• aspecte specifice sistemului de management al unei organizații,
• Standardele sistemului de management ISO sau
• tehnici de sprijin aferente.
ISO / TS 22003: 2013 – Sisteme de management al siguranței alimentare - Cerințe
pentru organismele care furnizează audit și certificare a siguranței alimentare
ISO / TR 10013: 2001 – Liniile directoare pentru documentarea sistemului de
management al calității
ISO 19011: 2018 – Liniile directoare pentru auditarea sistemelor de management
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Diferențe între standardele sistemelor de management
STANDARDE DE MANAGEMENT
Standarde de management ISO care pot sprijini implementarea unor aspecte
specifice ale sistemului de management al unei organizații.
ISO 26000: 2010 – Îndrumări privind responsabilitatea socială
ISO 31000: 2018 – Managementul riscurilor - Liniile directoare
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HIGH LEVEL STRUCTURE
Publicat în 2012 “ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement - Procedures specific to
ISO (2012)” și în special Anexa SL, care a devenit cunoscută și sub denumirea “High-level
structure”.
Acesta presupune o structură identică, un text de bază identic, precum și un set de 21 de termeni
și definitii de baza comune pentru toate standardele pentru sistemele de management.
Această abordare comună la noile standarde pentru sistemul de management și revizuirile
ulterioare ale standardelor existente va crește valoarea acestor standarde pentru utilizatori
(organizații dar și auditori). Va fi deosebit de util pentru acele organizații care aleg să opereze un
singur (uneori numit "integrat") sistem de management, care poate îndeplini cerințele a doua sau
mai multe standarde de sistem de management simultan.
Clauze HLS intenționează să se întrepătrundă cu cerințele afacerii și să oprească devalorizarea
standardelor sistemelor de management prin cresterea valorii adaugate atat de implementarea lor
cât și audit și certificare.
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PAS 1998:2008
PAS = Publicly Available Specification
„Code of Practice PAS 1998:2008 on whistleblowing arrangments”
Elaborat și publicat de către British Standards Institute (BSI) în colaborarea cu
organizația Public Concern at Work (actualmente Protect) în data de 31 iulie 2008. A
fost retras în 28 martie 2018.
PAS 1998: 2008 recomandă ca elementele cheie pentru avertizarea în interes public:
• Canale sigure și sfaturi confidențiale
• Construirea încrederii angajaților
• Acceptarea furnizării de avertizări externe
• Rolul conducerii
• Fără a „ascunde sub preș”
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ISO 37002 (2021)
ISO 37002 oferă îndrumări pentru implementarea, gestionarea, evaluarea, menținerea și îmbunătățirea unui
sistem de management robust și eficient în cadrul unei organizații pentru avertizarea în interes public.
Acest standard internațional nu este specific vreunui sector și poate fi utilizat de organizații de toate
dimensiunile, inclusiv IMM-uri, și cele cu operațiuni internaționale. Va fi aplicabil tuturor organizațiilor din
sectoarele public, privat și voluntar.
Standardul se bazează pe următoarele trei principii:
1) Încredere
2) Imparțialitate
3) Protecție
și va îndruma organizațiile în gestionarea:
• Cum sunt identificate și raportate îngrijorările privind acțiunile greșite
• Cum sunt evaluate preocupările cu privire la acțiunile greșite
• Cum sunt abordate preocupările privind acțiunile greșite
• Cum sunt închise cazurile de avertizare
Organizatorul ISO / TC 309 / WG3 este Wim Vandekerckhove (Marea Britanie).
18

PDCA
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