
INFORMATII GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA  
MANAGERILOR SI AUDITORILOR SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 

1. Procesul de certificare persoane se realizeaza in conformitate cu cerintele Ghidului de certificare
manageri si auditori calitate – cod GSH.01

2. Ghidurile prezinta domeniile de cunostinte pe care ar trebui sa le aiba auditoriI si managerii pentru a
putea evalua, respectiv a coordona corect si cuprinzator un sistem de management. In procesul de
certificare sunt avute in vedere acele cunostinte care sa ii permita auditorului si managerului sa
identifice, sa recunoasca, sa inteleaga si sa incadreze corect conexiunile atunci cind evalueaza un
sistem de management.

3. Premisele pentru participarea la examenul de certificare sunt reprezentate de studii, experienta
profesionala si nivelul de instruire pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii.

Premisele pentru participarea la examen (marcate cu *) si pentru acordarea certificatului (marcate cu **) sunt 
prezentate in tabelul urmator: 

Cerinte Auditor pentru sisteme de management al 
sanatatii si securitatii in munca 

Manager sisteme de management al 
sanatatii si securitatii in munca 

Studii* Studii superioare tehnice Studii superioare tehnice 
Experienta 
profesionala 
totala*(cf. par.7.4 din 
SR EN ISO 19011)  

Minim 5 ani (numarul de ani de experienta 
profesionala poate fi redus cu un an daca 
persoana a absolvit o forma de educatie post 
universitara corespunzatoare) 

Minim 5 ani (numarul de ani de experienta 
profesionala poate fi redus cu un an daca 
persoana a absolvit o forma de educatie 
post  universitara corespunzatoare) 

Experienta 
profesionala in 
managementul 
sanatatii si securitatii 
in munca*

Minim 2 ani din cei 5 ani de experienta 
profesionala 

Minim 2 ani din cei 5 ani de experienta 
profesionala 

Instruire in domeniul 
managementului 
sanatatii si securitatii 
in munca*

Instruire in domeniul   auditului  pentru 
sisteme de management al sanatatii si 
securitatii in munca cu durata de 24 de ore 

Instruire in domeniul managementului 
sanatatii si securitatii in munca cu durata 
de 24 de ore  

Experienta de audit* 4 audituri complete ale sistemelor de 
management al sanatatii si securitatii in 
munca efectuate in ultimii 3 ani consecutivi 
(Un audit complet este un audit care acopera 
toate cerintele standardului sistemului de 
management) 

Examen ** 60 minute 
(30 minute examen scris / 30 minute 
examinare orala si practica, la fata locului sau 
la distanta) 

60  minute 
(30 minute examen scris /30 minute 
examinare orala si practica, la fata 
locului sau la distanta) 
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4. Examinarea consta dintr-o proba scrisa si o proba orala si practica. La evaluarea candidatilor ponderea 
probei scrise este de 50% iar ponderea probei orale si practice este de 50%. Sunt evaluate cunostintele 
de specialitate si capacitatea  candidatului de a-si indeplini sarcinile.. 

4.1 Examenul scris consta din intrebari cu variante multiple de raspuns. Intrebarile sunt elaborate pe baza 
standardelor de management al SSM, a standardului pentru auditarea sistemelor de management SR EN 
ISO 19011 si documentatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in conformitate cu criteriile de 
calificare. 

4.2 Examinarea orala si practica consta in: 
- Pentru auditorii sistemelor de management al SSM examenul oral si practic consta intr-un studiu de caz 

referitor la simulare audit (prezentarea documentelor si etapelor unui audit - audit complet, audit integrat; 
audit al unui proces, inclusiv identificare neconfor mitati si completarea unui raport neconformitate cu 
identificarea clauzei incalcate, identifica rea cauzei, precizarea corectiei/actiunii corective aferente si a 
modalitatilor de inchidere a neconformitatii, etc.)  

- Pentru managerii sistemelor de management al SSM examenul oral si practic consta intr-un studiu de 
caz referitor la prezentarea modului de indeplinire a sarcinilor unui manager SSM din domeniul de 
activitate privind prezentarea unui aspect de sanatate si securitate in munca  si modalitati de tinere sub 
control a acestuia, intocmire obiective, program management; programe prevenire, identificare aspecte 
de mediu, proceduri sistem etc. 

5. Certificatele pentru manageri si auditori sunt valabile 3 ani de la data emiterii certificatului. 
 
Nota: Ghidurile de certificare sunt proprietatea intelectuala a MRC si sunt puse la dispozitia solicitantilor o data 
cu mapa de documente informative. Ghidurile prezinta detalii privind procesul de certificare 
  
  
 
 
 
 


