Sistemul de
management al
sănătății și securității
în muncă ISO 45001
Gestionați riscurile SSM pentru
a asigura operațiuni sigure și
stabile.

Provocări
Organizațiile trebuie să gestioneze în mod proactiv
toate tipurile de riscuri la care este expusă compania,
iar sănătatea și siguranța în muncă (SSM) nu reprezintă
o excepție. O conducere deficitară a SSM poate duce la
rănirea şi îmbolnăvirea personalului, la pierderea unor
angajaţi cu experiență, absențe extinse, întreruperea
activității, acţiuni în instanţă și creșterea primelor
de asigurare. Fără sigurarea unui sistem SSM solid,
organizaţia poate fi expusă daunelor substanţiale, sau a
daunelor financiare si reputaţionale.

Ce este ISO 45001?
ISO 45001 este primul standard internațional care oferă
un cadru extins pentru sistemele de management SSM.
Standardul stabilește cerințele pentru un sistem de
management SSM și include un ghid de implementare.
Acesta permite organizațiilor să abordeze în mod
proactiv riscurile și oportunitățile legate de SSM,
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îmbunătățind astfel siguranța și sănătatea angajaților,
cât și a personalului extern. Publicat de Organizația
Internațională de Standardizare în martie 2018,
ISO 45001 înlocuiește standardul OHSAS 18001, ca
standard internațional principal pentru sistemele de
management SSM. Organizațiile care dețin în prezent
certificate OHSAS 18001 au timp până în martie 2021 să
finalizeze tranziția la ISO 45001.

De ce este ISO 45001 important pentru
afacerea dumneavoastră?
Un sistem solid de management SSM reprezintă o
oportunitate pentru organizații de a îmbunătăți în mod
proactiv prevenirea vătămărilor corporale și de a reduce
îmbolnăvirile, protejând în același timp longevitatea
organizației, sprijinind atât creșterea economică, cât
și competitivitatea. În același timp, organizațiile au
atât responsabilitatea morală, cât și cea juridică de a
asigura sănătatea angajaților lor. Certificarea ISO 45001,

oferă un avantaj competitiv prin declararea oficială
a faptului că organizația dumneavoastră ia în serios
managementul riscurilor SSM la toate nivelurile.

Pentru clienții TÜV SÜD din întreaga lume, numele mărcii
și octogonul albastru au ajuns să reprezinte o certitudine
sporită și o valoare adăugată.

Cum vă putem ajuta?

Beneficii pentru afacerea dumneavoastră
■■

■■

■■

■■

Pași de urmat pentru obținerea certificării

PREGĂTIRE
Familiarizați-vă cu obiectivele ISO 45001
Identificați lacunele față de cerințele relevante
Descrieți și implementați măsurile necesare
Evaluați conformitatea documentelor

CERTIFICARE
Etapa1: Auditul de evaluare pentru pregătirea si verificarea documentației
Etapa 2: Auditul la sediul organizației
Corectarea neconformităților majore
Emiterea certificatului ISO 45001
Auditul de supraveghere anual este necesar pentru
menținerea validității certificatului

Marca de certificare TÜV SÜD
Marca TÜV SÜD este larg recunoscută și
respectată ca un simbol de încredere privind
calitatea, siguranța și durabilitatea, deoarece
certificatele noastre reprezintă o confirmare
de terță parte a unei organizații de renume
mondial. Marca de certificare TÜV SÜD
oferă un excelent instrument de marketing prin sporirea
valorii brandului dumneavoastră și inspiră încredere
partenerilor dumneavoastră de afaceri și utilizatorii finali.

Economisiţi timp şi bani – prin reducerea costurilor
directe şi indirecte din accidentări, îmbolnăviri şi alte
afecţiuni.
Creșteți productivitatea – prin îmbunătățirea motivației
angajaților și prin reducerea întreruperilor cauzate de
boală sau vătămare.
Gestionați în mod proactiv riscul - pentru a proteja
resursele umane valoroase în toate mediile de lucru din
organizația dumneavoastră.
Câştigarea unei marje de competitivitate – prin
colaborarea cu un partener de certificare de terţă
parte de încredere, pentru a demonstra conformitatea
organizației dumneavoastră în SSO cu toate părțile
interesate.

De ce să alegeţi TÜV SÜD?
Acreditarea TÜV SÜD ca organism de certificare ISO
45001 este asigurată de un organism de acreditare
recunoscut la nivel internațional, asigurându-vă astfel
că certificarea dvs. ISO 45001 este efectuată cu cel
mai înalt grad de profesionalism și conformitatea cu
normele și standardele internaționale. În plus, auditorii
noștri sunt obligați să respecte un cod strict de conduită
prin intermediul Codexului Auditorilor, care asigură
independența și imparțialitatea noastră deplină atât față
de dumneavoastră cât și față de clienții dumneavoastră.

Adaugă valoare. Inspiră încredere.
TÜV SÜD este un furnizor premium de soluţii privind
calitatea, siguranţa şi sustenabilitatea, fiind specializat în
servicii de testare, inspecţie, audit, certificare, instruire şi
informare. Prezenţi în peste 1,000 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 afacerilor,
consumatorilor şi mediului.

Servicii conexe
TÜV SÜD furnizează următoarele servicii conexe:
ISO 9001 – Managementul calității
■■ ISO 14001 – Managementul mediului
■■ ISO/IEC 27001 – Securitatea informațiilor
■■ IATF 16949 – Industria de automobile
■■ ISO/TS 22163 – Industria feroviară
■■

TÜV SÜD România SRL Calea Victoriei nr. 155, 010073 Bucureşti, sector 1
Tel: +40 21 330 66 00, Fax: +40 21 330 08 15, Internet: www.tuv-sud.ro . E-mail: office@tuv-sud.ro

2018 © TÜV SÜD AG | V-M/MS/59.0/en/DE

TÜV SÜD, Organism de certificare acreditat la nivel
internațional, oferă expertiză și experiență pentru a
evalua organizația dumneavoastră conform cerințelor
standardului ISO 45001. Înainte de efectuarea
auditului de certificare, trebuie implementat sistemul
de management și eficacitatea sa documentată în
concordanță cu cerințele de conformitate. TÜV SÜD
deține expertiza necesară pentru a sprijini companiile
în fiecare etapă a procesului de certificare.

