
   www.asro.ro 

 

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO  
 

organizează în perioada 15-17 mai  2018  

cursul:  

Expert în domeniul sănătății și securității în muncă.  
Prezentarea și implementarea cerințelor în domeniul sănătății și 

securității în muncă conform ISO 45001:2018 
 

ISO 45001 este standardul sistemului de management pentru sănătate și securitate în 
muncă (OH & S), care este aliniat la cele mai bune practici recunoscute pe plan 
internațional și utilizează structura de nivel înalt, promovată încă din 2012 de către ISO 
pentru toate sistemele de management recunoscute la nivel internațional. ISO 45001 
ajută organizațiile să furnizeze locuri de muncă sigure și sănătoase, prin prevenirea 
incidentelor și accidentelor legate de muncă și a îmbolnăvirilor; precum și prin 
îmbunătățirea proactivă a performanței sale OH & S. 
Cursul de față vă oferă obținerea competențele necesare pentru a efectua o analiză de 
bază a poziției actuale a organizației dvs. și pentru a implementa principiile cheie ale 
standardului ISO 45001. Folosind o abordare pas cu pas, veți învăța cum să dezvoltați 
un plan de implementare, să creați documentația necesară și să monitorizați propriul 
dvs. sistem de management al sănătății și securității în muncă.  
 
Acest curs vă va îmbogăți cunoștințele referitoare la: 

 Ce este un sistem de management al sănătății și securității în muncă (OH & S) 
 De ce un sistem de management al sănătății și securității în muncă este important 

pentru o organizație și beneficiile acesteia 
 Contextul ISO 45001 și rezultatul dorit 
 Termenii și definițiile utilizate 
 Conceptele cheie și structura ISO 45001 
 Cerințele principale ale ISO 45001 

 
 

Acest curs vă va ajuta să: 
 Identificați cerințele cheie și beneficiile ISO 45001 
 Gestionați riscurile și oportunitățile, atât pentru sănătate și siguranță, cât și pentru 

sistemul de managemnt al sănătății în muncă din cadrul organizației 



dumneavoastră și, prin urmare, să construiți îmbunătățirea continuă a siguranței 
lucrătorilor dvs. 

 Luați măsuri pentru a vă asigura că sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt 
în centrul organizației dvs. 

 Atrage și menține lucrătorii și clienții, satisfăcându-le și mai bine nevoile curente și 
viitoare  

 
 

Beneficiile implementării ISO 45001 în organizație: 
Creșterea rezistenței organizaționale prin prevenirea proactivă a riscurilor, inovarea și 
îmbunătățirea continuă a sănătății și securității în muncă, 
Consolidarea respectării legale și normative în domeniul sănătății și securității în muncă, 
reducând în același timp pierderile economice, 
Demonstrează responsabilitatea organizației (cu efect benefic asupra reputației 
organizației) prin oferirea unor condiții de muncă sigură, sănătoasă și durabilă, pentru 
angajați, 
Un sistem global de sănătate și securitate ocupațională pentru toate întreprinderile, de 
toate mărimile, indiferent de regiunea geografică unde acționează. 
 

Atuuri ale programelor de formare organizate de ASRO:  

- participanţii care se înscriu la acest curs, pana la data de 4 mai,  primesc 
reducere 10% din preţul cursului 
-  pentru membrii ASRO se face reducere de 10% din preţul cursului, 
- conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare 
actualitate, 
- pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe 
grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte), 
- formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea 
sesiunilor de formare în respectivul domeniu, 
- reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii, 
- locaţie centrală. 
 
Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, 
sala 408 – sala de curs ASRO 
Durata: 3 zile, 24 h 
Perioada : 15-17 mai 
Preţul: 750 lei/curs/cursat (la care se adaugă TVA) 
Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria 
ASRO. 
Înscrierile se fac până la 11 mai 2018.  
 

Detalii şi înscrieri:  

Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0743.030.213       

 


