RENAR

Anexa 5-RS-5.2 SM

Prevederi privind stabilirea criteriilor de competenţă ale auditorilor OEC
I. Printre cerinţele de competenţă (generale, specifice) definite de către OEC pentru auditori
implicaţi în activitatea de audit OEC trebuie să se regăsească minim cerințele menţionate mai jos:
a) Cerinţele generale de competenţă pentru auditori
Calitate
1.

Studii

2.

4.

Experienţă profesională
totala
Experienta profesională
in domeniu
Instruire ca auditor

5.

Experiența de audit

3.

Sănătate securitate
ocupaţională
Studii tehnice
universitare
OEC trebuie să îşi definească criterii proprii
Mediu

OEC trebuie să îşi definească criterii proprii
-

-

Curs de instruire ca
auditor SMOH
OEC trebuie să îşi definească criterii proprii

Notă: Pentru experţi în domeniul SMOH, după caz:
- Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A din
HG 1425 din 11.10.2006 cu o durată de cel puţin 40 de ore.
- Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din
HG 1425 din 11.10.2006 cu o durată de cel puţin 80 de ore sau curs postuniversitar de evaluare a
riscurilor cu o durată de cel puţin 180 de ore.
b) Cerinţele specifice de competenţă pentru auditorii OEC
Cerinţele specifice minime de competenţă trebuie să fie cerinţele menţionate în anexa A la SR EN
ISO/CEI 17021-1:2015.
II. Prevederile referitoare la unele cerinţe specifice menţionate în Anexa A a SR EN ISO/CEI
17021-1:2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
1.
SMOH

2.
SMOH

Prevederi referitoare la cunoaşterea principiilor, practicilor şi tehnicilor de
audit
Cunoștințe cu privire la:
- terminologia în domeniul managementului sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale
- principiile managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi
aplicarea acestora
- instrumentele managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi
aplicarea acestora (cum ar fi procese, echipamente, materii prime, cicluri
de procesare, mentenanţă, logistică, instrucţiuni de lucru, cultură,
comportamente şi alte aspecte specifice domeniului, riscuri şi pericole
tipice incluzând factori umani şi de sănătate pentru sector, evaluare de
riscuri SMOH specifice domeniului, controlul riscurilor şi tehnici de
management SMOH, indicatori relevanţi pentru măsurări de performanţă
pro-activă şi reactivă, audit intern etc).
A se vedea de asemenea A 3.1 din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
Cunoaşterea standardelor/documentelor normative specifice sistemului de
management
A se vedea SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

RENAR Cod: Anexa 5-RS-5.2 SM

Ediția din 31.05.2019

Pag. 1/ 2

RENAR

Anexa 5-RS-5.2 SM

SMOH

Prevederi referitoare la cunoaşterea sectorului de afaceri al clientului
A se vedea SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

SMOH

Prevederi referitoare la cunoaşterea produselor, proceselor şi organizării
clientului
A se vedea SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

3.
4.

Pentru celelalte cerinţe din Anexa A din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 RENAR nu a considerat
necesar elaborarea unor prevederi specifice.
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