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PLANIFICAREA AUDITURILOR 
 
Societate : LUKA AGRO CERES  S.R.L. 
 
Număr dosar:  3170722  
 
Număr certificate: Nº 2017/75231.1 (ISO 9001); Nº 2017/75 230.1(ISO 14001); Nº 2017/75231.2 (OHSAS 18001) 

 

Standarde şi versiuni : ISO 9001:2008 ; ISO 14001 :2004 ; ISO 18001 :2007 

Auditurile unui ciclu de certificare trebuie realiz ate în +/- o lun ă faţă de datele care figureaz ă mai jos, cu excep ţia 
auditului de supraveghere 1 din cadrul primului cic lu de certificare, care va trebui efectuat, cel târ ziu, la termenul 
men ţionat. 
 
 
 
Termenul de realizare al auditului de 
Supraveghere 1  
 

 
FEBRUARIE 2018 – în cursul c ăruia se poate derula şi un audit de tranzi ţie 
la noile versiuni ale standardelor ISO 9001 :2015 şi ISO 14001 :2015 
 
Data auditului ini ţial + 11 luni  
            

 

În cazul în care nu dori ţi efectuarea unui audit de tranzitie la Supravegher ea 1, se va face un audit suplimentar, cu 
costuri independente fa ţă de oferta de recertificare ini ţială. 
Daca tranzi ţia nu se efectueaz ă şi nu se emit certificatele valabile pentru noile re vizii ale standardelor, certificatele 
actuale nu vor mai fi valabile începând cu data de 14.09.2018- data la care se va trece la noile versi uni ale standardelor. 
 

 
Termenul de realizare al auditului de 
Supraveghere 2  
 

 
FEBRUARIE 2019 
 
Data auditului ini ţial + 23 luni  
                       

 
 
Termenul  de realizare al auditului de 
Recertificare  
 

 
MARTIE 2020 
 
Data expir ării certificatului minus 2 luni   
           

 
MIHAELA GRĂDINARU 
Responsabil Dosar 

 
 
Copie :  
Dna Liliana HUDEA  
Dna Evantia ROT ĂRESCU 
 


