
   

 

Prezentare cerințe ISO 45001 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de prezentare a cerințelor standardului 

ISO 45001:2018, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască ce este un standard de management al sănătății și 

securității în muncă (SSM) 

 Cunoască terminologia utilizată de ISO 45001:2018 

 Cunoască factorii de succes ai unui sistem de management SSM  

 Înțeleagă cerințele pentru un sistem de management SSM 

 Identifice elementele propriului sistem de management SSM care 

pot răspunde cerințelor standardului 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managementului de la cel mai înalt nivel 

 Managerilor și conducătorilor locurilor de muncă 

 Tuturor persoanelor implicate în planificarea, implementarea, 

menținerea sau auditarea unui sistem de management SSM 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea standardelor de 

management SSM 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși cunoștințe minime de legislație 

națională (aplicabilă) ar fi benefice 

  

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  
eliberat de SC Calitop Srl 

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi la adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Obiectivele noii abordări: 

 Asigurarea sănătății și 

securității profesionale efective 

a lucrătorilor și nu numai (de 

exemplu, vizitatori) și  

 Asigurarea 

respectării obligațiilor de 

conformitate. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Intențiile reviziei 2018 a standardului ISO 45001 

 Termeni și definiții (ISO 45001:2018) 

 Prezentarea cerințelor ISO 45001:2018 

 Contextul organizației (capitolul 4): Discuții despre importanța 

înțelegerii contextului organizației și a nevoilor și așteptărilor 

lucrătorilor și altor părți interesate 

 Leadership și participarea lucrătorilor (capitolul 5): Descrierea 

rolului top managementului într-un sistem de management 

SSM; consultare și participare 

 Planificare (capitolul 6): Identificarea pericolelor și evaluarea 

riscurilor și oportunităților; Determinarea cerințelor legale și 

altor cerințe 

Ziua 2 

 Prezentarea cerințelor ISO 45001:2018 

 Suport (capitolul 7): Resurse; Managementul Resurselor Umane 

d.p.d.v al competenței, conștientizării și al comunicării; 

Informații documentate  

 Operare (capitolul 8): Planificare și control operațional – 

eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM, 

managementul schimbării, aprovizionare 

Ziua 3 

 Prezentarea cerințelor ISO 45001:2018 

 Operare (capitolul 8): Pregătire pentru situații de urgență și 

capacitate de răspuns 

 Evaluarea performanței (capitolul 9) – Evaluarea conformării 

 Îmbunătățire (capitolul 10) – Incident, neconformitate și acțiune 

corectivă 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română, engleză sau franceză 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


