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Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui
sistem OHSAS, politica de securitate si sănătate ocupaţională, modul
de realizare a planificării proceselor, proiectarea sistemului, respectiv
structura şi organizarea acestuia. Toate aceste sunt însoţite de
exemple concrete.
OHSAS reprezintă seria de documente de evaluare pentru
sistemele de management al sănătăţii şi securităţii şi s-a dezvoltat ca
răspuns la o cerere largă pentru un document recunoscut ca bază
pentru evaluări şi certificări.
La nivelul Uniunii Europene se consideră că promovarea
unui sistem sigur şi eficient, care să garanteze sănătatea şi securitatea
la locul de muncă nu poate fi realizată decât printr-un singur mijloc,
cel al politicii de sănătate şi securitate înglobate în cadrul unui sistem
de management: aceasta prezintă legături strânse cu modul de
proiectare a echipamentelor de muncă, cu politica de angajare, cu
politica aplicată persoanelor cu handicap, ca şi cu alte politici cum ar
fi transporturile şi, desigur, politica de sănătate preventivă sau curativă în general.
Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, OHSAS, se adresează tuturor
producătorilor sau furnizorilor de servicii care doresc să îşi controleze efectiv managementul proactiv
al sănătăţii şi securităţii muncii şi să îl facă măsurabil.
În acest context lucrarea de faţă vă oferă un instrument de prevenire a accidentelor şi a bolilor
profesionale, care se poate realiza printr-o politică adecvată care să aibă în vedere îmbunătăţirea
continuă a performanţei în domeniu şi integrarea managementului securităţii şi sănătăţii ocupaţionale
(MSSO) în managementul stra-tegic al firmei. MSSO este practic o verigă importantă în elaborarea şi
implementarea sistemelor integrate de management: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională
în conformitate cu tendinţele la nivel european şi internaţional.
Implementarea sistemelor de management vine în completarea sistemului organizatoric existent
la nivelul firmelor şi favorizează aplicarea sistema tică a legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale, realizând integrarea acestui domeniu deosebit de important, în managementul general al
organizaţiei.
Ediţia de faţă nu diferă fundamental de cea anterioară. Ea îi păstrează structura, o aduce la zi şi
o completează cu o serie de elemente ca urmare a modificărilor constatate în standardele de referinţă.
Principalele noutăţi sunt cele de conţinut prin care textul cărţii este îmbogăţit atât din punct de vedere
al metodelor prezentate cât şi, mai ales, al exemplelor practice de proceduri cerute de noile standarde
din domeniu.
În prezenta ediţie, îmbunătăţită, autorul a ţinut cont nu numai de schimbările produse de apariţia
standardului SR OHSAS 18001:2008, ci şi de schimbările produse de standardele SR OHSAS
18002:2009 şi chiar de recomandările standardului BS 18004:2008.
În plus faţă de cele arătate mai sus au fost reverificate (şi aduse la zi acolo unde era cazul)
informaţiile transmise, în special cele practice (exemplele de manual şi politică, au fost îmbunătăţite
procedurile şi au fost introduse noi proceduri cerute de standardele de referinţă), au fost completate
listele bibliografice şi s-au corectat erorile observate.
Lucrării i se adaugă cele două documente române SR OHSAS 18001:2008 şi SR OHSAS
18002:2009.

