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Organismul Naţional de Standardizare – ASRO  
 

organizează în perioada 25-26 aprilie 2018 cursul:  

 

Prezentare cerințe în domeniul sănătății și securității în 
muncă; trecerea la noul standard ISO 45001:2018 

 
 
Mult așteptatul standard ISO 45001, primul standard internațional (ISO) al sistemului 
global de management al sănătății și securității ocupaționale (OH&S) a fost aprobat în 
12 martie 2018. 
ISO 45001 este menită să înlocuiască SR OHSAS 18001:2008, implementat pe scară 
largă, și, se anticipează că organizațiile care sunt în prezent certificate cu conform  
OHSAS 18001 vor trebui să migreze la ISO 45001 în termen de trei ani de la publicarea 
noului standard. 
Dacă sunteți în prezent certificat pentru SR OHSAS 18001, va trebui să migrați la ISO 
45001, deoarece OHSAS 18001 va fi retras. ASRO are  expertiza și cunoștințele 
necesare pentru a vă ajuta să vă actualizați certificarea și să obțineți cel mai mult de la 
ISO 45001. 
 
În acest sens ASRO vă oferă prezentul curs de două zile, care se axează pe: 
 

 Informații privind Anexa SL, cadrul pentru noua structură la nivel înalt ISO pentru 
standardele dedicate sistemelor de management 

 Cerinţe specifice ISO 45001 referitoare la: 
o Contextul organizațional,  
o Rolul managementului de la cel mai înalt nivel și leadership,  
o Riscuri și oportunități. 
o Planificare, operare și îmbunătățire 

 Termeni şi definiţii noi sau revizuite, aplicabile ISO 45001 
 Principalele diferenţe faţă de cerinţele OHSAS 18001: 2007 și cum putem utiliza 

cel mai eficient documentația deja existentă în organizație 
 
Cine ar trebui să participe? 
Personalul implicat în planificarea, implementarea, menţinerea, supravegherea sau 
auditarea unui sistem al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi doreşte să afle noutăţi sau 
să facă trecerea de la OHSAS 18001 la  ISO 45001. 



Oricine este interesat să aplice cerințele viitorului standard în activitatea de zi cu zi a 
organizației sale 
Oricine doreşte să afle bunele practici în sănătatea şi securitatea ocupaţională 
 
Acest curs vă va ajuta să: 
 

 Înțelegeți diferențele cheie dintre OHSAS 18001: 2007 și ISO 45001:2018 din 
perspectiva implementării, 

 Identificați ce trebuie revizuit în sistemul actual de managemnt al sănătății și 
securității ocupaționale 

 Creați un plan de acțiune pe care să îl puteți aplica în organizație 
 Implementați diferențele-cheie utilizând bunele practici 

 
 
Atuuri ale programelor de formare organizate de ASRO: 
  
- participanţii care se înscriu la acest curs, pana la data de 17aprilie, 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 : 2 zile  
Perioada : 25-26 aprilie 
Preţul: 500 lei/curs/cursat (la care se adaugă TVA) 
Perioada 
Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria 
ASRO. 
Înscrierile se fac până la data de 23 aprilie 2018.  
 

Detalii şi înscrieri:  

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

 

 


