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OHSAS 18001 se schimbă. . . 

ISO 45001 este noul standard 
internațional pentru managementul 
sănătății și securității în muncă și va 
înlocui standardul existent, OHSAS 18001.

Noul standard ISO 45001 va fi publicat, 
probabil, în martie 2018. Standardul 
OHSAS 18001 va fi retras odată cu 
publicarea standardului ISO 45001 și 
organizațiile certificate în prezent 
conform OHSAS 18001 vor avea trei ani 
pentru a migra către ISO 45001.

Lansat în 1999, OHSAS 18001 a fost 
conceput pentru a alinia standardele 
naționale de managementul sănătății și 
securității intr-un singur standard, cu 
intenția de a elimina confuziile și 
fragmentarea pieței.

Obiectivul general al ISO 45001 este 
același, dar la fel cum se întâmplă cu 
toate standardele ISO noi și revizuite, 
acesta urmează terminologia și structura 
comune ale Anexei SL și este singura 
diferență majoră între OHSAS 18001 și 
ISO 45001.

ISO 45001 va plasa în centrul organizației 
managementul și îmbunătățirea continuă 
a sănătății și securității în muncă. Acest 
nou standard reprezintă o oportunitate 
pentru organizații de a-și alinia sistemul 
de management al sănătății și securității 
în muncă cu direcția lor strategică. 
strategica, cu un accent mai mare pe 
îmbunătățirea performanțelor și 
proceselor în domeniul sănătății și 
securității.

Cui i se adresează?

Standardul ISO 45001 se aplică oricărui 
tip de organizație, atât mare, cât și mică, 
tuturor sectoarelor de activitate și în orice 
locație.
Utilizarea    noii    structuri    a    Anexei    SL
înseamnă că acesta poate fi ușor integrat
cu alte sisteme de management precum
ISO  9001  și  ISO  14001  și,  de  asemenea,
a   unificat   alte   programe   de   bunăstare
a angajaților.

De ce ISO 45001?
Odată cu globalizarea, tot mai multe 
organizații încep să facă afaceri și să se 
integreze la nivel internațional, ducând la 
confruntarea cu noi provocări de sănătate 

și siguranță. Multe organizații tind să 
utilizeze standarde generice sau 
naționale de sănătate și siguranță și 
niciuna nu promovează conformitatea 
globală. Ca urmare, multe părți 
interesate au exprimat necesitatea de a 
avea un standard internațional privind 
sistemul de management al sănătății și 
securității în muncă, pentru a permite 
definirea unor repere în raport cu 
politicile și practicile de sănătate și 
securitate în diferite zone geografice.

Comitetul de Proiect al ISO, ISO PC 283, a 
fost înființat de către Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO) 
pentru a dezvolta un standard 
internațional pentru managementul  
sănătății  și securității în muncă, ISO 

45001.

Cerințe noi
Standardul ISO 45001 le solicită 
organizațiilor să privească dincolo de 
propriile cerințe de sănătate și securitate 
și să aibă în vedere care sunt cerințele și 
riscurile externe existente. Organizațiile 
nu ar trebui să țină seama doar de 
chestiunile de sănătate și securitate care 
au impact direct asupra lor, ci și de 
impactul asupra societății în ansamblu.

Cum ISO 45001 utilizează Anexa SL, se 
pune un accent mult mai puternic pe 
contextul unei organizații și pe rolul 
conducerii superioare, asigurând 
asentimentul conducerii superioare și o 
contribuție mai mare a angajaților. 
Standardul ISO 45001 pretinde 
integrarea aspectelor de sănătate și 
securitate în structura unei organizații.

În prezent, prin standardul OHSAS 
18001, responsabilitățile de sănătate și 
securitate

îi revin managerului de sănătate și 
securitate. Prin standardul ISO 45001, 
responsabilitățile de sănătate și 
securitate vor trebui să fie acum 
integrate în operațiunile de zi cu zi cu o 
mai mare răspundere și nu vor mai fi 
singura responsabilitate a managerului  
de sănătate și securitate.

Care sunt beneficiile noului
standard?
ISO 45001 va furniza cerințe și clauze 
clare și   îmbunătățite   comparativ   cu   

OHSAS 18001,  care  vor  servi  drept  bază  
pentrustandard. Unul dintre 
principalele obiective  ale  ISO  45001  este  
integrarea angajaților   și   a   
reprezentanților   lor   în centrul   sistemului   
de   management   al

sănătății și securității în muncă.

ISO 45001 le va permite organizațiilor să
îmbunătățească     rezistența     anticipând,
adaptând  și  răspunzând  la  riscurile  de
sănătate și securitate.

Printre alte beneficii se numără:

• Integrarea mai ușoară cu alte standarde 
ISO, cum ar fi ISO 9001 (Managementul 
calității) și ISO 14001 (Managementul 
mediului)

•  Implicarea   managementului   superior 
va duce la creșterea angajamentului și 
responsabilității comune în domeniul 
sănătății și securității în întreaga 
organizație

• Prin gestionarea riscurilor într-un mod 
organizat, organizațiile vor reduce 
pericolele și riscurile

• Odată cu introducerea „Contextului 
organizației”, organizațiile vor înțelege 
factorii interni și externi, oferind claritate 
asupra obiectivelor și planurilor 
strategice

•  Procesul de gestionare a externalizării,  
a contractanților și a înțelegerilor de 
aprovizionare va fi făcut mai explicit, 
ducând la riscuri reduse și o mai mare 
eficiență.



Cum putem ajuta

Noi, cei de la LR, acordăm timp pentru a
înțelege nevoile și circumstanțele unice 
ale clienților noștri și ale afacerilor lor, 
pentru a acționa rațional, cu sensibilitate 

   ănmaesnî ărtsaon   ațnednepednI .ăjirg iș
că   ne angajăm   să   facem   lucrurile   așa   
cum trebuie  pentru  a  atinge  cele  mai  
înalte standarde   și   a   obține   cele   mai   
bune rezultate  pentru  toți,  dându-le  
clienților noștri  încredere  în  deciziile  
noastre  de fiecare dată.

Evaluare
Suntem  specializați  în  conformitatea  
cu sistemele    de    management,    
incluzând analiza,   evaluarea  și   
certificarea,  toate acestea fiind susținute 
cu consultanță de specializată, 
concepută pentru a răspunde nevoilor    
sectorului    dumneavoastră de activitate.     
Explorăm temeinic fiecare problemă, cu 
precizie exactă, analitică.

Analiza decalajelor
Această activitate realizată de evaluator 
vă permite  să  vă  concentrați  pe  
domeniile critice, cu risc ridicat sau slab 
ale sistemului dumneavoastră, înainte 
de vizita formală de  evaluare.  Fie  că  vă  
aflați  în  primele etape   ale 
implementării sistemului de 
management, fie că  sunteți  în  căutarea
unei “testări”,  sfera  de  aplicare  poate  fi
decisă de către dumneavoastră.

Certificarea
De  obicei,  acest  proces  cuprinde  două
etape,   care   constau   întro   apreciere   a 
sistemului  și  o  evaluare  inițială,  a  cărui 
durată depinde de mărimea și de natura 
organizației dumneavoastră.

Formarea
Furnizăm  cursuri  practice  de  formare  a
clienților,  susținute  de  tutori  instruiți  și
calificați.  Multe  dintre  cursurile  noastre
sunt aprobate de organisme 
profesionale relevante   și   se   bazează   
pe   experiența noastră  în  evaluarea     
sistemelor de management. Oferim 
servicii de formare atât publice, cât și 
interne, inclusiv soluții de  formare  
personalizate,  prin  serviciile
noastre de îmbunătățire a afacerilor.

Expertiza noastră
Lloyd’s   Register   se   află   în   avangarda
dezvoltării  standardelor  și  se  implică  
de mulți   ani   în   evaluarea   și 
certificarea sistemelor de management 
al sănătății și securității în muncă.

Clienții noștri de prestigiu în domeniul 
sănătății și securității au încredere că 
Lloyd’s Register le furnizează evaluări de
înaltă calitate, consecvente și imparțiale, 
cu susținerea deplină a unui pachet de 
măsuri foarte specializat.

Evaluatorii noștri sunt experți în 
sistemele de management, calificați în 
sănătatea și securitatea în muncă, a 
căror viziune obiectivă vă va da încredere 
în propriile măsuri de sănătate și 
securitate, în baza celor mai bune 
practici din sector.

Despre Lloyd’s Register

Ne-am început activitatea în 1760, ca 
societate de clasificare maritimă. În 
prezent, suntem unul dintre principalii 
prestatori mondiali de servicii profesionale 
pentru inginerie și tehnologie, 
îmbunătățind siguranța și crescând 
performanța infrastructurilor critice pentru 
clienți din peste 75 de țări din întreaga 
lume. Profiturile pe care le generăm 
asigură finanțarea Fundației Lloyd’s 
Register, o organizație caritabilă care 
sprijină știința și cercetarea
în domeniul ingineriei, educația și 
implicarea publică în tot ceea ce facem. 
Toate acestea ne ajută să susținem 
obiectivul care ne motivează în fiecare zi: 
Să lucrăm împreună pentru o lume mai 
sigură.

Într-o lume din ce în ce mai complexă, 
supraîncărcată cu date și opinii, noi știm că 
clienții noștri au nevoie de mai mult decât 
tehnologie pentru a reuși. Aceștia au 
nevoie de o mână experimentată. Clienții 
au nevoie de un partener care să asculte, 
să răzbată prin zgomot și să se concentreze 
pe ceea ce contează cu adevărat pentruei
și pentru clienții acestora. Inginerii și 
experții noștri tehnici sunt dedicați 
asigurării. Aceasta înseamnă asumarea 
unui angajament de a adopta noi 
tehnologii și o dorință adânc înrădăcinată 
de a determina performanțe mai bune. 
Așadar, ținem seama de nevoile clienților 
noștri cu rigoare și empatie, apoi utilizăm 
expertiza noastră și cei peste 250 de ani de 
experiență pentru a oferi soluția 
inteligentă pentru fiecare.

La urma urmei, sunt unele lucruri pe care 
tehnologia nu le poate înlocui.
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Luați legătura cu noi
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Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate informațiile furnizate sunt 
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inexactități ale informațiilor sau modificări ale acestora. 
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