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Sănătatea și securitatea în muncă 
reprezintă preocuparea numărul unu 
pentru majoritatea organizațiilor. Cu 
toate acestea, există în continuare 
decese și răniri. ISO 45001 stabilește 
standardul minim de practică pentru 
a proteja angajații din întreaga lume.
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Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM) , în prezent 
există mai mult de 2.78 milioane de decese pe an ca urmare a 
accidentelor de muncă sau a bolilor legate de muncă, pe langă 374 
milioane de leziuni și boli non-fatale. În afara impactului enorm 
asupra familiilor și comunităților, costul pentru organizații și 
economia țării este semnificativ.
ISO 45001, Sistemele de management al sănătății și securității în 
muncă – Ghid de  utilizare, este primul standard internațional 
pentru sănătatea și securitatea în muncă (SSM). Acesta oferă un 
cadru pentru creșterea siguranței, reducerea riscurilor, îmbu-
nătățirea sănătății și a bunăstării la locul de muncă, permițând 
organizației să își îmbunătățească în mod proactiv performanța 
SSM la locul de muncă.

Pentru cine este ISO 45001?
ISO 45001 se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de mărime, 
industrie sau natura afacerii. Acesta este conceput pentru a fi 
integrat în procesele de management existente ale organizațiilor 
și urmează aceeași structură la nivel înalt ca și alte standarde 
de sistem de management, cum ar fi ISO 9001 (managementul 
calității) și ISO 14001 (managementul mediului).
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Ce beneficii va 
aduce afacerii sau 
organizației mele?
ISO 45001 permite organizațiilor să pună în 
aplicare un sistem de management al sănă-
tății și securității ocupaționale. Acest lucru 
îi va ajuta să își gestioneze riscurile legate 
de sănătatea și securitatea în muncă și să 
își îmbunătățească performanța în materie 
de sănătate și securitate la locul de muncă 
prin elaborarea și punerea în aplicare a 
unor politici și obiective eficiente.
Beneficiile cheie ale utilizării standardului 
includ:
• Reducerea incidentelor la locul de 

muncă
• Reducerea absentismului și a fluc-

tuației de personal, ceea ce duce la 
creșterea productivității

• Costuri reduse ale primelor de 
asigurare

• Crearea unei culturi a sănătății și a 
securității, prin care angajații sunt 
încurajați să își asume un rol activ 
pentru propria sănătate și securitate în 
muncă

• Angajamentul consolidat al conducerii 
pentru îmbunătățirea în mod proactiv 
a sănătatii și securității în muncă

• Capacitatea de a respecta cerințele 
legale și de reglementare

• O reputație sporită
• Îmbunătățirea moralului personalului
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Prin ce se diferențiază față de alte 
standarde de sănătate și securitate 
în muncă?

ISO 45001 a fost elaborat cu respectarea altor standarde conexe, 
precum OHSAS 18001 privind managementul sănătății și securității 
în muncă, orientările OIM-SSM 2001 ale Organizației Internaționale 
a Muncii, diferite standarde naționale și este în concordanță cu 
standardele și convențiile internaționale de muncă ale Organizației 
Internaționale a Muncii.
Dezvoltat în cadrul sistemului ISO, cu ajutorul experților din peste 
70 de țări,  acesta oferă un cadru internațional care ia în considerare 
interacțiunea dintre o organizație și mediul său de afaceri.
ISO 45001 adoptă o abordare bazată pe risc care asigură eficiența 
și îmbunătățirea continuă pentru a satisface contextul în continuă 
schimbare al unei organizații.

Pot integra ISO 45001 în sistemul 
meu existent de management?
ISO 45001 împarte o structură la nivel înalt, un text de bază iden-
tic, precum și      termeni și definiții cu alte standarde ISO de sis-
teme de management recent revizuite, cum ar fi ISO 9001: 2015 și  
ISO 14001: 2015. Acest cadru este conceput pentru a facilita integrarea 
noilor subiecte de management în sistemele de management ale 
unei organizații. În plus, standardul ISO 45001 a fost conceput să 
respecte îndeaproape ISO 14001, deoarece este recunoscut faptul 
că multe organizații își combină funcțiile de sănătate și securitate 
ocupațională și de management de mediu la nivel intern. Acest lucru 
va simplifica integrarea ISO 45001, în special pentru cei care sunt 
familiarizați cu ISO 14001.
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Certificare ISO 45001
Certificarea ISO 45001 nu este o cerință a stan-
dardului, dar poate fi un instrument util pentru a 
demonstra că îndepliniți criteriile sale. Daca sun-
teti deja certificat pentru OHSAS 18001, care este 
un standard foarte diferit, veti avea deja unele 
dintre instrumentele și sistemele necesare pentru 
implementarea ISO 45001.

Cum pot să încep?
Dacă intenționați să implementați ISO 45001, iată 
câteva sfaturi pentru a începe:
1. Efectuați o analiză a contextului organizației 

dvs. care este relevantă pentru sănătatea și 
securitatea în muncă (cum ar fi părțile inte-
resate), precum și factorii interni și externi 
care ar putea afecta afacerea dvs.

2. Stabiliți domeniul de aplicare al sistemu-
lui, luând în considerare ceea ce doriți să 
realizați prin implementarea sistemului de 
management.

3. Stabiliți politica și obiectivele privind sănăta-
tea și securitatea în muncă.

4. Definiți intervalul de timp în care doriți să 
implementați sistemul și planificați realiza-
rea acestuia.

5. Determinați orice lipsuri de competență și 
/ sau resurse care trebuie abordate înainte 
de a putea implementa standardul.More 
information
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ASRO Website : www.asro.org
Revista Standardizarea : http://www.asro.ro/?page_id=359

ASRO video : www.iso.org/youtube
Twitter : https://twitter.com/RoStandard

Facebook : https://www.facebook.com/rostandard/
 GooglePlus : https://plus.google.com/112604804148318152523
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standardizare, independent, neguver-
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158 comitete tehnice active. În cadrul 
comitetelor tehnice activează experți 
tehnici, reprezentanți ai diferitelor părți 
interesate, care participă la elaborarea 
standardelor internaționale și europene 
și elaborează standarde române origi-
nale pe baza consensului. ASRO deține 
în momentul de față un patrimoniu de 
29.946 standarde, din care 17.700 sunt 
adoptări de standarde europene și 
internaționale. Pentru informații supli-
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www.asro.ro.
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