Adaugă încredere.
Adaugă valoare.
Romania

Certificarea sistemelor
de management
OHSAS 18001
Partenerul dumneavoastră de
încredere pentru sănătate şi
siguranţă ocupaţională.

Provocări
Organizaţiile progresiste care preţuiesc angajaţii
înţeleg necesitatea de a identifica şi controla
pericolele de sănătate şi siguranţă la locul de muncă.
Rănirile şi îmbolnăvirile acestora costă compania
dumneavoastră în termeni de pierderea productivităţii,
cheltuieli medicale şi afectarea imaginii. În plus,
există cerinţe legale stricte pentru sănătatea şi
siguranţa ocupaţională (SSO) în fiecare ţară în care vă
desfăşuraţi activitatea. Din toate aceste motive, aveţi
nevoia de a administra şi a păzi resursa dumneavoastra
umana în timp ce comunicaţi clar angajamentele
dumneavoastra SSO părţilor interesate.

De ce este OHSAS 18001 important pentru
afacerea dumneavoastră?
OHSAS 18001 este un sistem de management esenţial
pentru afacerea dumneavoastră pe lângă sistmele de
managementul calităţii, mediului şi alte sisteme. Acesta
ajută compania dumneavoastră să reducă costurile
directe şi indirecte prin prevenirea accidentărilor la lociul
de muncă. Prin conformarea la cerinţele OHSAS 18001,
compania dumneavoastră protejează părţile interesate
– angajaţi, furnizori şi clienţi - de riscuri. Certificarea de
terţă parte va demonstra în mod credibil implementarea
de către organzaţia dumneavoastră a unui sistem eficace
pentru asigurarea sănătăţi şi siguranţei la locul de muncă.

Ce este OHSAS 18001?

Cum vă putem ajuta?

Schema de certificare OHSAS 18001 este un standard
SSO. Acesta este creat pentru a oferi organizaţiilor
posibilitatea de a controla riscurile şi a îmbunătăţi
performanţa în zona SSO. OHSAS 18001 pune proactiv
şi preventiv accent pe factorii de control ai riscului
prin identificarea şi evaluarea probabilităţii aparitiei şi
severităţii riscurilor la locul de muncă.

TÜV SÜD este un organism de certificare internaţional
acreditat pentru certificarea a diferite sisteme de
management. Avem o experienţă bogată în auditarea şi
certificarea unei game largi de sisteme de management,
inclusiv OHSAS 18001. Atunci când decid să implementeze
OHSAS 18001, organizaţii de diverse dimensiuni şi din
diverse industrii aleg TÜV SÜD.

TÜV SÜD

Clarificări privind sistemul dumneavoastră
de management SSO.
Evaluarea documentaţiei.
Efectuarea preauditului şi identificarea
zonelor de îmbunătăţire.
Efectuarea etapei 1 de audit cu auditorii TÜV SÜD.
Efectuarea etapei 2 de audit cu auditorii TÜV SÜD şi
închiderea oricăror neconformităţi.
Primiţi raportul de audit şi, după aprobarea comitetului tehnic,
certificatul şi planul de audituri anuale de supraveghere.

Marca de certificare TÜV SÜD
Reprezentând parte integrantă a
angajamentului nostru de a vă oferi
servicii calitativ fără egal, marca
noastră de certificare OHSAS
18001 demostrează că organizaţia
dumneavoastră este angajată în
asigurarea siguranţei şi a fost evaluată de un lider de
încredere în calitate şi siguranţă.

Beneficii
		Economisiţi bani – prin reducerea costurilor directe şi
indirecte din accidentări, îmbolnăviri şi alte afecţiuni.
C
 reşteţi productivitatea – prin reducerea întreruperilor
cauzate de îmbolnăvirea sau vătămarea personalului
dumneavoastră productiv.
Minimizaţi riscul – pentru resursele umane din organizaţie,
în întreg mediul de lucru din afacerea dumneavoastră.
Câştigarea unei marje de competitivitate – prin
demonstrarea conformării organizaţiei dumneavoastră
la cerinţele SSO către părţile interesate prin utilizarea
unui partener de încredere pentru certificarea de terţă
parte.
Creşterea transparenţei – printr-o înţelegere mai clară
a siguranţei proceselor în cadrul organizaţiei.

De ce să alegeţi TÜV SÜD?
Ca lider mondial în soluţii pentru sistemele de
management, TÜV SÜD furnizează servicii de
certificare OH&S, ca şi pentru sistemele de
managementul calităţii, mediului sau al altor sisteme
de management. Experţii noştri participă în comitete
tehnice internaţionale şi de standardizare. Aceştia
sunt la curent cu divesele domenii de activitate şi
cerinţe legislative în toate pieţele-cheie ale lumii,
asigurandu-vă că avem resursele şi cunoştinţele de a
vă susţine operaţiunile desfăşurate la nivel global.
TÜV SÜD este peste tot respectat ca fiind un organism
de certificare de înalt profesionalism, independent
şi indubitabil. Prin parteneriatul cu noi, afacerea
dumneavoastră beneficiază de recunoaşteresa
internaţională a certificatului, susţinut de
recunoaşterea internaţională a marcii de certificare
TÜV SÜD.

Adaugă încredere. Adaugă valoare.
TÜV SÜD este un furnizor premium de soluţii privind
calitatea, siguranţa şi sustenabilitatea specializat
în servicii de testare, inspecţie, audit, certificare,
instruire şi informare. Prezenţi în peste 1000 de
birouri în întreaga lume, deţinem acreditări în Europa,
America, Orientul Mijlociu şi Asia. Prin furnizarea de
soluţii obiective clienţilor noştri, adăugăm o valoare
tangibilă afacerii, clienţilor şi mediului.

Servicii conexe
TÜV SÜD furnizează următoarele servicii conexe:
		AS/ EN 9100 – Certificarea sistmelor de
managementul calităţii destinate industriei
aerospaţial
		IRIS – certificarea pentru domeniul feroviar , în
baza International Railway Industry Standard
(IRIS)
		 ISO 9001 – certificarea sistemului de managementul
calităţii
		ISO 14001 – certificarea sistemului de
managementul mediului
		ISO/IEC 27001 – certificarea sistemului de
managementul securităţii informaţiei
		IATF 16949 – certificarea sistemului de
managementul calităţii destinat industriei auto.
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ŞASE PAŞI PETRU CERTIFICARE

