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Organismul Naţional de Standardizare – ASRO  
 

organizează în perioada 7-9 mai  2018  

cursul:  

Auditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă. 
Prezentarea cerințelor în domeniul sănătății și securității 

ocupaționale conform ISO 45001:2018 și a cerințelor pentru auditor 
intern conform SR EN ISO 19011:2011 

 
Adoptarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă (OH & S) 
este menită să permită unei organizații să-și îmbunătățească performanța OH & S în 
îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă și să își gestioneze riscurile 
OH & S. Un audit intern este un element esențial pentru un sistem de management 
eficient și prin participarea la acest curs veți beneficia de învățarea și dezvoltarea 
competențelor necesare pentru a îmbunătăți performanța organizației dvs. OH & S. 
Acest curs dezvoltă abilitățile necesare pentru a evalua și raporta conformitatea și 
implementarea proceselor bazate pe ISO 45001. Veți învăța cum să inițiați un audit, 
să pregătiți și să desfășurați activități de audit, să compilați și să distribuiți rapoarte 
de audit și să efectuați activități complete de urmărire. 
 
Veți afla despre: 

 Cerințele și principiile auditului unui sistem de management conform SR EN 
ISO 19011: 2011, 

 Cum să aplicați aceste cerințe la auditul ISO 45001 utilizând liniile directoare 
ale standardelor SR EN ISO 9001 și ISO 45001, 

 Cum să  inițiați auditul intern, 
 Pregătirea și desfășurarea activităților propriu-zise de audit 
 Pregătirea și distribuirea raportul de audit 
 Pregătirea raportului de audit,  a eventualelor acțiuni corective necesare și a 

auditului de urmărire 
 

Acest curs vă va ajuta să: 
 Pregătiți, desfășurați și urmăriți activitățile de audit conform cerințelor ISO 

45001 
 Identificați și aplicați beneficiile și cerințele unui audit ISO 45001 



 Obțineți aptitudinile necesare pentru a evalua capacitatea unei organizații de 
a gestiona sistemul de management al sănătății și securității în muncă 
implementat 

 Scrieți rapoarte de audit și să sugerați acțiuni corective 
 
Beneficiile implementării ISO 45001 în organizație: 
 
Creșterea rezistenței organizaționale prin prevenirea proactivă a riscurilor, inovarea 
și îmbunătățirea continuăa 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 30 aprilie, primesc reducere  
5% 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 
Perioada: 7-9 mai 2018 
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 4 mai 2018.  
 

Detalii şi înscrieri:  

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

 


