
CURSURI AUTORIZATE ANC 
 

DENUMIRE CURS 
PERIOADA 
ŞI LOC DE 

DESFĂŞURARE 

GRUP ŢINTĂ TEMATICA 
COSTURI  

 

MANAGER AL 
SISTEMELOR DE 

MANAGEMENT AL 
CALITATII - Cod COR 

325701 

 

5 zile 

 
 

18-22.05. 2015  
 

BUCURESTI 

 
 
Cursul se adreseaza persoanelor care aplica 
sistemele calitatii conforme cu seria de 
standarde ISO 9000, persoanelor desemnate 
ca reprezentanti ai managementului pentru 
calitate si persoanelor care efectueaza 
audituri interne si externe de sistem, proces 
sau produs. 

 

 Dobandirea cunostintelor si capabilitatilor de a: 

 introduce sistemul calitatii in conformitate cu standardele ISO 9001; 

 raspunde cerintelor de reprezentant al managementui calitatii. 

 Rolul şi responsabilitatea managementului de vârf în stabilirea politicii şi obiectivelor 

calităţii, în strategia de implementare a sistemului de management şi managementul 

proceselor în vederea îmbunătăţirii continue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

990 LEI 

 

17-21.08.2015 
 

CRAIOVA 
 

 

 

AUDITOR IN DOMENIUL 
CALITATII – Cod COR 

242303 

 

5 zile 

 

 
20-24.04.2015  

 

CRAIOVA 
 

Acest curs este recomandat persoanelor care 
fac/vor face parte din echipa de audit intern, 
pentru sisteme de management al calitatii a 
unei organizatii care are in curs de 
implementare si certificare a sistemului ISO 
9001 si/sau este deja certificata, dar si altor 
persoane interesate. 

 Cerinte ale standardelor ISO 9001 si ISO 19011; 

 Pregatirea, derularea, documentarea auditului; 

 Tehnici de audit, prelucrarea informatiilor; 

 Rapoarte de neconformitati, raport de audit. 

 
 
 
 

990 LEI 
 

15-19.06.2015  
 

BUCURESTI 
 

SPECIALIST IN 
DOMENIUL CALITATII - 

Cod COR 242301 

5 zile 

 
 

11-15.05.2015 
 

BUCURESTI 
 

Acest curs se adreseaza persoanelor care 
lucreaza la implementarea unui sistem de 
management al calitatii si pregatirea acestuia 
pentru certificare, cat si firmelor deja 
certificate, auditorilor si evaluatorilor, cat si 
altor persoane interesate din cadrul 
organizatiei. 

 Initiere in calitate; 

 Definirea conceptului de calitate; 

 Istoricul calitatii si terminologia calitatii; 

 Costurile calitatii; 

 Prezentarea familiei de standarde ISO in managementul calitatii; 

 Prezentarea standardului ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte; 

 Modul de elaborare al unui sistem de management al calitatii; 

 Documentarea unui Sistem de Management al Calitatii; 

 Studii de caz. 

 
 
 
 
 
 

990 LEI  
07-11.09.2015  

 
CRAIOVA 



AUDITORI DE MEDIU - 
Cod COR 325703 

 

5 zile 

 
09-13.03.2015  

 
CRAIOVA 

 
 

 

Cursul se adreseaza persoanelor care au 
notiuni in domeniul sistemelor de 
management de mediu (manageri, 
responsabili de mediu, reprezentant 
management de mediu sau responsabili 
activitati), personal direct implicat in 
derularea/ monitorizarea activitatilor care 
afecteaza mediul. 

 Descrierea ocupatiei „Auditor de mediu”; 

 Standarde din familia managementului de mediu; 

 Interpretarea cerintelor sistemului de management de mediu conform standardului 

ISO 14001; 

 Auditarea sistemelor de management de mediu – prezentarea standardului ISO 

19011; 

 Principii de auditare. Proceduri, procese si tehnici de audit; 

 Competenta si evaluarea auditorilor de mediu. 

 
 
 

990 LEI 

 
11-15.05.2015  

 
BUCURESTI 

AUDITOR INTERN IN 
SECTORUL PUBLIC – 

cod COR 241306 

 

Modulele I si II 

 

10 zile 

 
13-22.04.2015  

 
CRAIOVA 

 
 
 

 

Cursul se adreseaza persoanelor care au 

absolvit un program de invatamant superior, 

cu diploma de licenta.  

Până în anul 2015, auditorul intern în sectorul 

public are responsabilitatea de a obţine 

Certificatul de atestare pentru funcţia de 

auditor intern, iar începând de la acea dată 

nu va mai putea participa la concursul pentru 

ocuparea funcţiei publice de auditor intern în 

sectorul public fără acest certificat.  

 

 Analizarea mediului organizaţional  

 Evaluarea modului de  planificare a activităţilor si a structurii organizatorice 

 Evaluarea modului de asigurare a coordonării activităţilor 

 Evaluarea sistemului de antrenare şi motivare 

 Evaluarea modului de organizare a controlului intern 

 Evaluarea sistemului decisional si informaţional 

 Stabilrea echipei de audit. 

 Raportarea incompatibilităţilor 

 Comunicarea obiectivelor echipei de audit. 

 Asigurarea  independenţei membrilor echipei de audit. 

 Notificarea structurii auditate asupra misiunii de audit. 

 Elaborarea documentelor privind pregătirea misiunii de audit. 

 
 
 

1980 LEI 

 
11-20.05.2015 

 
BUCURESTI 

AUDITOR INTERN IN 
SECTORUL PUBLIC – 

cod COR 241306 

 

Modulele III; IV; V; VI; 
VII 

 

10 zile 

 
15-24.06.2015 

 
CRAIOVA 

 
 

 

 Stabilrea domeniilor auditabile si a tipului de audit.  

 Definirea scopului şi obiectivului general al misiunii de audit. 

 Alocarea resurselor de audit si intocmirea  planului de audit   

 Examinarea sistemului de organizare şi funcţionare a structurii juridice. 

 Identificarea tehnicilor şi procedeelor de evaluare. 

 Examinarea sistemului resurselor financiare publice din cadrul entităţii  

 Verificarea strategiei şi planificarii IT  

 Evaluarea  implementarii şi gestionarii bazelor de date. 

 Analizarea gestionarii sistemelor software şi hardware. 

 
 
 

1980 LEI 

 
20-29.07.2015 

 
BUCURESTI 

 
 



MANAGER DE 
PROIECT – cod COR 

242101 

5 zile 

 
 

21-25.09.2015  
 

CRAIOVA 

 

Cursul se adreseaza persoanelor care 
lucreaza ca manageri de proiect, membrilor 
echipelor de proiect, precum si celor care 
doresc sa se pregateasca pentru aceasta 
profesie. 

 Stabilirea scopului proiectului ; 

 Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului ; 

 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului ; 

 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale  pentru proiect ; 

 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect ; 

 Managementul riscurilor ; 

 Managementul echipei de proiect ; 

 Managementul comunicarii in cadrul proiectului 

 Managementul calitatii proiectului. 

 

 
 
 

990 LEI 

Proiectant sisteme de 
securitate - cod COR 

215119 
 

5 zile 

 
 

14-18.09.2015 
CRAIOVA 

 

 

 

Cursurile se adreseaza persoanelor cu studii 
superioare, care şi-au însuşit tehnologii şi şi-
au auto-dezvoltat competenţele specifice, 
corespunzătoare domeniului. 

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca si în 
domeniul situatiilor de urgenta; Aplicarea normelor de protectia mediului; 

 Aplicarea procedurilor de calitate; Elaborarea analizei de risc privind protectia 
persoanelor si valorilor; Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de 
securitate; 

 Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si 
control acces; Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, 
semnalizare si alarmare la incendiu; 

 Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI); 
Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare; 

 Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si 
control acces; Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si 
alarmare la incendiu; 

 Elaborarea proiectului sistemului tehnic tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI); 
Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare; 

 Verificarea proiectului; Întocmirea de devize; Monitorizarea executiei proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1500 LEI 

 
 

21-25.09.2015 
BUCURESTI 

 

Inginer sisteme de 
securitate - cod COR 

215222 
 

5 zile 

 
 

18-22.05.2015 
CRAIOVA 

 

 
 

25-29.052015 
BUCURESTI 

 

Tehnician pentru 
sisteme de detecie, 

supraveghere video, 
control acces - cod 

COR 352130 
 

5 zile 
 

 
 

9-13.03.2015 
CRAIOVA 

 

  
23-27.03.2015 
BUCURESTI 

 



OFERTA GENERALA CURSURI ANUL 2015   
 

DENUMIRE CURS 
PERIOADĂ 
ŞI LOC DE 

DESFĂŞURARE 

STANDARD GRUP ŢINTĂ TEMATICĂ 
 

COSTURI 
 
 

 

TRANZITIA LA STANDARDE NOI 

SISTEMUL DE 
MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII –  

ISO 9001:2015 
NOUTĂŢI ŞI 

PERSPECTIVE 

20-22.04.2015 
CRAIOVA 

 

 

 
 

ISO 
9001:2015 

Cursul se adreseaza managerilor de 
nivel superior, reprezentanţilor 
managementului pentru SMC, sefilor de 
departamente, specialiştilor din 
departamentele de asigurarea calităţii, 
responsabililor de asigurarea calităţii 
din departamente, auditorilor SMC, 
persoanelor implicate in implementarea 
si/sau functionarea unui SMC 

 Proiectarea “abordarii bazate pe proces” 
conform ISO 9001: 2015  

 Descrierea procesului si echipa de proces;  

 Metode, criterii, masuratori si indicatori utilizati 
pentru a asigura eficacitatea operarii si a 
controlului procesului;  

 Stabilirea obiectivelor si planificarea calitatii. 
Aplicarea “leadership”  

 Integrarea procesului de management al riscului 
la nivelul unui SMC;  

 Planificarea operationala la nivel de SMC; 

 Managementul planurilor si programelor la nivel 
de SMC; 

 Riscuri la nivelul unui sistem de management al 
calitatii si mecanismele de control ale acestora. 

 

  
 
 
 
 
 
 
150 EURO 

+TVA 

18-20.05.2015 
BUCURE STI 

SISTEMUL DE 
MANAGEMENT DE 

MEDIU - TRANZIŢIE LA 

ISO 14001: 2015 

15-17.06.2015 
CRAIOVA 

 

ISO 
14001:2015 

Cursul se adreseaza atat firmelor care 
au un sistem de management de mediu 
implementat si doresc tranzitia la noul 
standard, precum si firmelor care au in 
curs de implementare sistemul de 
management de mediu si doresc 
certificarea anul viitor in conformitate cu 
ISO 14001:2015 

 Termeni specifici pentru managementul de 
mediu, definitii  

 Noutati in abordare conform ISO 14001:2015 - 
Prezentarea ISO/DIS 14001:2015 

 Managementul mediului si obtinerea 
performantelor de mediu; 

 Aplicarea ciclului PDCA in implementarea 
managementului de mediu;  

 Integrarea SMM si SMC -Planificarea tranzitiei 
la ISO 14001:2015  

 

 
 
 
 

150 EURO 
+TVA 

21-23.09.2015 
BUCURESTI 



 
CURSURI DE FORMARE AUDITORI 

AUDITORI PENTRU 
SISTEME  DE  

MANAGEMENT IN 
LABORATOARELE DE 

INCERCARI SI 
ETALONARI 

 
 

16-18.02.2015  
  

CRAIOVA 
 
 

 
SR EN  

ISO/ CEI 
17025:2005 

ISO 
17025:2015 

 
SR EN ISO 
19011:2011 
 

 

 

Cursul se adresează managerilor 
tehnici/ şefilor de laborator, locţiitorilor 
acestora, personalului responsabil de 
încercări, personalului implicat în 
asigurarea calităţii/ managementul 
calităţii laboratorului 

 Alte standarde în domeniul sistemului de 
management al calităţii laboratoarelor: ISO 
17025; 

 Cerinţe referitoare la acreditarea laboratoarelor 
de încercări şi etalonări; 

 Organizarea si documentele Sistemului de 
Management al Calităţii (SMC) laboratorului; 

 Principiile auditului intern; Comunicarea 
specificã activitãţii de audit; Intocmirea 
documentelor specifice activitãtii de audit; 
Planificarea activitãtii de audit. 

 
 
 

150 EURO 
+TVA 

 

 11-13.08.2015  
 

BUCURESTI 
 

AUDITORI PENTRU 
SISTEME  DE  

MANAGEMENT IN 
LABORATOARELE DE 
ANALIZE MEDICALE 

 
15-17.07.2015  

 
CRAIOVA 

 

SR EN ISO 
15189:2013 
 
SR EN ISO 
19011:2011 

 

 

Cursul se adreseaza specialistilor din 
cadrul laboratoarelor medicale (RMC, 
medici de laborator, chimisti, biologi, 
biochimisti, sefi de laborator). 

  

 Cerinte generale pentru functionare si aptitudine 
pe baza prevederilor standardului ISO 15189; 

 Cerinte ale organismului de acreditare; 

 Auditul: pregatire, derulare, documentare, 
rapoarte de audit si de neconformitati; 

 Auditul: tehnici de audit, preluarea si prelucrarea 
informatiilor.   

 
 

 
150 EURO 

+ TVA  
21-23.09.2014  

 
BUCURESTI 

 
15-17.08.2014  

 
BACAU 

AUDITORI SISTEME 
DE CALITATE ÎN 
ADMINISTRATIA 

PUBLICA 

 
 

21-25.07.2015  
 

CRAIOVA 
 

SR EN ISO 
19011:2011 
 
SR EN ISO 
9001:2008 
 
ISO 
9001:2015 
 
SR ISO  
IWA 4 

Cursul se adreseaza persoanelor care 
urmeaza sa: 

- implementeze/ conduca sisteme de 
management al calitatii în organizatii 
din administratia publica; 

- ocupe pozitia de reprezentant al 
conducerii, raspunzator de sistemul de 
management al calitatii într-o 
organizatie din administratia publica; 

- efectueze audituri interne de sistem, 
produs si proces; 

 Proiectarea si implementarea sistemelor de 
management al calitatii în organizatii de 
administratie publica, conform seriei de 
standarde SR EN ISO 9000 si ghidului IWA 4; 

 Indeplinirea sarcinilor de reprezentant al 
conducerii raspunzator de sistemul de 
management al calitatii; 

  Efectuarea de audituri interne de sistem, 
produs si proces; 

  Efectuarea de audituri secunda parte 

 

 
 
 

250 EURO 
+ TVA 

 
14-18.09.2015 

 
BUCURESTI 

 
 



AUDITOR INTERN 
PENTRU SISTEME DE 

MANAGEMENT AL 
ENERGIEI  

 
15-17.06.2015  

 
CRAIOVA 

 

SR EN 
50001:2011 

 
SR EN ISO 
19011:2011 
 

 

 
Cursul este adresat persoanelor care 
doresc sa detina informatiile necesare 
pentru cunoasterea cerintelor 
standardului de referinta, a 
terminologiei specifice; persoanelor 
care doresc sa detina informatiile 
necesare pentru a putea planifica si 
efectua audituri interne ale sistemului 
de management al energiei, sau pentru 
a-si perfectiona activitatea de audit. 
 

 
 Terminologie specifica SME; 

 Prezentarea cerintelor EN 50001 cu 

     accent pe identificarea si analiza aspectelor      

     privind energia ale activitatilor; 

 Auditarea SME in baza standardului ISO 

     19011. 

 
 

150 EURO 
+TVA 

 
19-21.10.2015  

 
BUCURESTI 

 
AUDITORI PENTRU 

SISTEME DE 
MANAGEMENT 

DE MEDIU 
 

 
 

08-12.06.2015  
 

CRAIOVA 
 
 

 

EN ISO 
14001:2005 

ISO 
14001:2015 

 
SR EN ISO 
19011:2011 

 

 
Cursul se adreseaza catre:  
- Reprezentanti ai managementului 

de mediu 
- Responsabili cu proiectarea si 
- implementarea sisistemelor de 
- management de mediu 
- Responsabili/auditori ai sistemului 

de management de mediu 
- Specialisti in domeniul mediului 
- Toate persoanele interesate 

 
 Prezentare standarde din familia 

managementului de mediu 
 Teminologie specifica 
 Modelul sistemului de management de mediu 

conform abordarii procesuale 
 Interpretarea cerintelor sistemului de 
 management de mediu conform standardului 

ISO 14001 
 Metode utilizate pentru identificarea aspectelor 

de mediu si evaluarea impacturilor asupra 
mediului 

 Cadrul legislativ in domeniul protectiei mediului 
relevant pentru un sistem de management de 
mediu 

 Auditarea sistemelor de management de mediu 
– prezentarea standardului ISO 19011 

 
 

250 EURO 
+TVA 

 
16-20.11.2015  

 
BUCURESTI 

 
 

 
AUDITORI SISTEME 

DE MANAGEMENT AL 
CALITATII 

 
23-25.03.2015  

 
CRAIOVA 

 

SR EN ISO 
9001:2008 

ISO 
9001:2015 

 
SR EN ISO 

Cursul se adreseaza catre:  
- Reprezentanti ai managementului 

calitatii 
- Membrii ai Departamentelor 

Calitate 
- Responsabili cu proiectarea, 
- implementarea si gestionarea 

sistemelor de management al 

 Prezentarea standardelor din managementul 
calitatii: ISO 9000, ISO 9001 şi ISO 9004 

 Principii fundamentale ale managementului 
calitatii 

 Abordarea pe baza de proces 
 Auditarea sistemelor de management al 
 calitatii – prezentarea standardului ISO 19011 
 Proceduri, procese si tehnici de audit 

 
 

150 EURO 
+TVA 



 
 

24-26.08.2015 
 

BUCURESTI 

19011:2011 

 

calitatii 
- Persoane care doresc sa 

desfasoare activitati in domeniul 
sistemelor de management al 
calitatii 

- Specialisti in domeniul 
- calitatii 
- Toate persoanele interesate 

 Aspecte ale auditarii SMC - Practici de audit 
pentru ISO 9001 

 
AUDITORI SISTEME 

DE MANAGEMENT AL 
SECURITĂŢII ŞI 

SĂNĂTĂŢII 
OCUPAŢIONALE 

 
22-26.06.2015 

 
CRAIOVA 

 
 

 
SR EN ISO 
19011:2011 

SR OHSAS 
18001:2008 

Cursul se adreseaza persoanelor care 
fac/vor face parte din echipa de audit 
intern pentru sisteme de management 
al calitatii a unei organizatii care are in 
curs de implementare si certificare 
sistemul OHSAS 18001. 

 Istoricul si evolutia specificatiei SR OHSAS 
18001 si a celorlalte referentiale; 

 Elementele unui sistem de management al 
securitatii si sanatatii ocupationale; 

 Implementarea sistemului de management al 
securitatii si sanatatii ocupationale; 

 Integrabilitatea sistemului de management al  
securitatii si sanatatii ocupationale intr-un sistem 
de management al calitatii si mediului; 

 Principiile auditarii unui sistem de management 
al sanatatii si securitatii ocupationale. 

 
 

250 EURO 
+TVA 

 
07-11.09.2015 
BUCURESTI 

 
 

 
AUDITORI PENTRU 

SISTEME DE 
MANAGEMENT AL 

SIGURANŢEI 
ALIMENTULUI 

 
20-24.04.2015  

 
BUCURESTI 

 
 

 
SR EN ISO 
19011:2011 

SR EN ISO 
22000:2005 

Cursul se adresează persoanelor care 
doresc să verifice în cadrul organizaţiei 
conformitatea cu cerinţele standardului 
SR EN ISO 22000 si HACCP, 
responsabililor cu managementul 
calităţii dintr-o organizaţie din domeniul 
alimentar, organizaţii care doresc 
certificarea sistemului de management 
al siguranţei alimentare, manageri 
industria hotelieră, producători din 
industria alimentară. 

 
 Cerinţe legale in domeniul siguranţei alimentare; 
 Scurta introducere în sistemul de management 

al siguranţei alimentare; 
 Principiile HACCP si sistemul de management 

al calităţii; 
 Puncte critice de control; 
 Standardul EN ISO 22000 : 2005 şi armonizarea 

lui cu alte standarde din domeniul alimentar. 

 
 

250 EURO 
+TVA 

 
22-26.06.2015 

 
CRAIOVA 

 
 

AUDITORI PENTRU 
SISTEME DE 

MANAGEMENT AL 
SECURITĂŢII 

INFORMAŢIILOR 

 
06-10.07.2015 

 
CRAIOVA 

 

 
SR ISO /CEI 
27001:2013 
 

SR EN ISO 
19011:2011 

Cursul se adreseaza responsabililor 
pentru sistemul de management al 
securitatii informatiei; 
- Noilor angajati din compartimentele 
care gestioneaza sistemul de 
management al securitatii si sanatatii 
ocupationale; 
- Reprezentantilor managementului 
pentru calitate/mediu/siguranta 
alimentara care doresc integrarea 
cerintelor ISO 27001 in sistemul pe 
care il gestioneaza; 
- Managerilor de proiect din domeniul 
internaţional al securitatii sistemelor 

 
 Terminologia de baza utilizata in domeniul 

sistemelor de management al securitatii 
informatiei; 

 Prezentarea si interpretarea cerintelor 
standardului ISO 27001; 

 Identificarea riscurilor in domeniul securitatii 
informatiei in contextul riscurilor globale ale 
afacerii; 

 Corelarea cerintelor standardului cu procesele si 
activitatile organizatiei; 

 Evaluarea sistemului de management al 
securitatii informatiei. 

 
 

250 EURO 
+TVA 

 
12-16.10.2015 

 
BUCURESTI 



informatice. 

 
AUDITORI PENTRU 

SISTEME DE 
MANAGEMENT 

INTEGRAT CALITATE, 
MEDIU, OHSAS 

 
11-15.05.2015  

 
CRAIOVA 

SR EN ISO 
19011:2011 
 
SR EN ISO 
9001:2008 
 
ISO 
9001:2015 
 
SR EN ISO 
14001:2005 
 
ISO 
14001:2015 
 
SR OHSAS 
18001:2008 

Cursul se adreseaza reprezentanţilor 
managementului; managerilor executivi 
(directori, şefi de departamente, secţii/ 
compartimente); responsabililor cu 
proiectarea, 
implementarea, menţinerea si 
îmbunătăţirea sistemelor de 
management integrat; responsabililor 
cu aplicarea cerinţelor legale si de 
reglementare din cadrul SMI; auditorilor 
si evaluatori; altor persoane interesate 
din cadrul organizaţiei 

 Principiile de management ale calităţii – 
      principii de management pentru SMI; 
 Utilizarea clauzei 7.3 din ISO 9001 in cadrul 

SMI; 
 Abordarea bazata pe proces – fundamentul 

sistemului de management integrat ( calitate, 
mediu si OHSAS); 

 Prezentarea standardelor de referinţa pentru 
SMI (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); 

 Prezentarea standardului de audit ISO 19011; 
 Analiza, raportarea si utilizarea rezultatelor. 

 
 

250 EURO 
+TVA 

 
23-27.11.2015 

 
BUCURESTI 

 

CURSURI IN DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVELE EUROPENE 

EVALUAREA 
CONFORMITĂŢII 
PRODUSELOR ÎN 

DOMENIUL 
REGLEMENTAT DE 

DIRECTIVELE MID SI 
NAWI 

 
18-20.04.2015  

 
CRAIOVA 

 

Directiva 
2004/22/CE 

 

DIRECTIVA 
2014/32/UE 

 

Directiva 
2009/23/CE 

 

Cursul se adreseaza reprezentanţilor 
pe linie tehnică sau de calitate ai 
organizaţiilor care realizează produse 
din domeniile reglementate de 
directivele MID si NAWI cat si expertilor 
tehnici si auditorilor care doresc sa 
colaboreze cu organisme notificate 
pentru domeniul reglementat. 

 Prezentarea cerintelor Directivei 2004/22/CE, 
DIRECTIVEI 2014/32/UE  si Directivei 
2009/23/CE 

 Infrastructura de evaluarea conformităţii; 
 Evaluarea conformităţii şi punerea pe piaţă a 

produselor din domeniul reglementat conform 
Directivelor Europene transpuse în legislaţia 
românească;  

 Aplicaţii pentru produsele pentru care MRC este 
desemnat organism notificat. 

 
 

150 EURO 
+ TVA 

 
17-19.08.2015  

BUCURESTI 

 

CRITERIILE ŞI 
PROCEDURILE 

PENTRU 
APROBAREA 

 
15-17.06.2015  

 
CRAIOVA 

Directiva 
2004/22/CE 

 

Cursul se adreseaza reprezentanţilor 
pe linie tehnică sau de calitate ai 
organizaţiilor care realizează produse 
din domeniile reglementate de 

 
 Prezentarea cerintelor Directivei 2004/22/CE,  

DIRECTIVEI 2014/32/UE si Directivei 
2009/23/CE 

 
 
150 EURO 

+ TVA 



SISTEMULUI 
CALITATII 

PRODUCATORILOR 
DE MIJLOACE  DE 

MASURARE 

 

19-21.10.2015  

BUCURESTI 

DIRECTIVA 
2014/32/UE 

 

Directiva 
2009/23/CE 

 

directivele MID si NAWI cat si expertilor 
tehnici si auditorilor care doresc sa 
colaboreze cu organisme notificate 
pentru domeniul reglementat. 

 Comparaţie intre sistemul de management al 
calitatii ISO 9001certificat (SMC) si aprobarea 
sistemului calitatii (SQ) 

 Prezumtia de conformitate a sistemului calitatii  
 Proceduri de aprobare a SQ 

 
CURSURI IN DOMENIUL SISTEMULUI DE  MANAGEMENT AL CALITATII 

 
SISTEME DE 

MANAGEMENT 
AL CALITĂŢII  

 

 
 

19-21.05.2015  
 

CRAIOVA 
 
 

 
SR EN ISO 
9001:2008 
 
ISO 
9001:2015 
 
SR EN ISO 
9000:2006 
 
SR EN ISO 
9004:2010 
 

Cursul se adreseaza: 
-  intregului personal de specialitate  

din cadrul societatilor comerciale 
care activeaza in domeniul 
dispozitivelor medicale (importatori, 
distribuitori, service, etc) si care 
este interesat de cunoasterea 
cerintelor standardului ISO 
13485:2012 - sisteme de 
management al calitatii in domeniul 
dispozitivelor medicale.  

- persoanelor ce doresc sa se 
familiarizeze cu acest standard in 
vederea proiectarii, implementarii si 
mentinerii unui sistem de 
management adecvat in domeniul 
dispozitivelor medicale pentru 
propria organizatie sau in numele 
altor organizatii. 

 
 Prezentarea standardelor din familia ISO 9000 

referitoare la managementul calitatii 
 Prezentarea standardului ISO 9000:2008 
 Terminologie specifica 
 Principii fundamentale ale managementului 

calitatii 
 Abordarea procesuala a unei organizatii 
 Prezentarea cerintelor sistemului de 

management al calitatii conform standardului 
ISO 9001 

 Etapele proiectarii, documentarii si 
implementarii sistemului de management al 
calitatii 

 Infrastructura de evaluarea conformităţii 
 

 
150 EURO 

+TVA 

 

15-17.06.2015  

BUCURESTI 

 
 

 
SISTEME DE 

MANAGEMENT 
AL CALITĂŢII  
- DISPOZITIVE 

MEDICALE 
 

 
 

15-17.06.2015  
 

CRAIOVA 
 
 

 
SR EN ISO 
9001:2008 
 
ISO 
9001:2015 
 
SR EN ISO 
9000:2006 
 
EN ISO 
13485:2012 
 

 
Cursul se adreseaza catre:  
- Reprezentanti ai managementului 

calitatii-dispozitive medicale 
- Membrii Departamentelor Calitate 
- Responsabili cu proiectarea, 

implementarea si gestionarea 
sistemelor de management al 
calitatii – dispozitive medicale 

- Persoane care doresc sa 
desfasoare activitati in domeniul 
sistemelor de management al 
calitatii – dispozitive medicale 

 

 Prezentarea punctuala a diferentelor dintre ISO 
13485 si ISO 9001 , inclusiv motivele tehnice 
pentru aceste diferente 

 Prezentarea cerintelor tehnice  ale ISO 13485 
 Cerinte speciale in conformitate cu legislatia 

nationala romana si prezentarea autoritatilor 
competente 

 Exemple practice de productie a unui dispozitiv 
medical actual pornind de la  studiile de 
prefezabilitate pana la punerea pe piata 

  

 
150 EURO 

+TVA 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4818042
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4818042
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4869530
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4869530
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4818042
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4818042


 
ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CONTINUĂ A 
SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL 
CALITĂŢII 

 

 
 

09-11.06.2015  
 

CRAIOVA 
 

 
 
SR EN ISO 
9001:2008 
 
 
ISO 
9001:2015 
 
 
SR EN ISO 
9004:2010 
 

 
Cursul se adreseaza catre:  
- Management executiv şi de nivel 

mediu 
- Responsabili managementul 

calităţii 
- Auditori pentru sisteme de 

management al calităţii 

 
 Abordarea bazată pe proces; 
 Obiectivele calităţii; 
 Îmbunătăţirea continuă a performanţelor 

organizaţiei şi măsurarea acestora; 
 Indicatorii de performanţă – instrument strategic 

pentru măsurarea performanţelor organizaţiei; 
 

 
150 EURO 

+TVA 

 

CURSURI IN DOMENIUL MANAGEMENTULULUI MEDIULUI 
 

SISTEME  DE  
MANAGEMENT DE 

MEDIU 

 
 

13-15.04.2015 
 

CRAIOVA 

SR EN ISO 
14001:2005 

 

ISO 
14001:2015 

Cursul se adreseaza persoanelor care 
au notiuni in domeniul sistemelor de 
management de mediu (manageri, 
responsabili de mediu, reprezentant 
management de mediu sau 
responsabili activitati), personal direct 
implicat in derularea/ monitorizarea 
activitatilor care afecteaza mediul. 

 Seria de standarde ISO 14000:2004; 
 Elemente ale sistemului de management de 

mediu (SMM) conform SR EN ISO 14001:2005: 
interpretare, documentare şi implementare; 

 Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu; 
 Cadrul legislativ în domeniul protecţiei mediului; 
 Studii de caz pentru aprofundarea cunoştinţelor 

privind realizarea unui SMM. 

 
150 EURO 

+TVA 

 
13-15.07.2015  

 
BUCURESTI 

 
ŞTIINŢE ŞI 

TEHNOLOGII DE 
MEDIU. ASPECTE 

TEHNICE ŞI DE MEDIU 
PRIVIND 

FUNCŢIONAREA 
ECHIPAMENTELOR SI 

UTILAJELOR 

 
23-25.03.2015  

 

CRAIOVA 
 

 
SR EN ISO 
14001:2005 
 
ISO 
14001:2015 
 

Legislatie de 
mediu 

 
Cursul se adreseaza reprezentanţilor 
managementului de mediu, 
specialiştilor din departamentul mediu 
si auditorilor de mediu 

 Prezentarea noţiunilor referitoare la 
perspectivele reducerii poluării factorilor de 
mediu, punând accent pe tehnologiile 
nepoluante; 

 Utilizarea siintelor si tehnologiilor de mediu 
pentru imbunatatirea performantei organizatiei; 

 Informare asupra aspectelor legate de 
procedeele de epurare a factorilor de mediu, 
aducând în actualitate restricţiile impuse de 
legislaţia românească precum şi de cea a 
Uniunii Europene. 

 
 
150 EURO 

+TVA 

 
14-16.04.2015  

 

BUCURESTI 

 
MANAGERI SISTEME 
DE MANAGEMENT DE 

MEDIU 

 
 

12-14.10.2015  
 

CRAIOVA 

 

SR EN ISO 
14001:2005 

 

 
Cursul se adreseaza persoanelor care 
aplica sisteme de mediu conform cu 
standardele ISO 14001, persoanele 
desemnate ca reprezentanti ai 
managementului de mediu, persoanele 

 
Dobandirea cunostintelor si capabilitatilor de a: 
 introduce sistemul de mediu in conformitate cu 

standardele ISO 14001; 
 raspunde cerintelor de reprezentant al 

managementui de mediu; 

 
 

150 EURO 
+TVA 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4869530
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4869530


 
14-16.09.2015  

 
BUCURESTI 

ISO 
14001:2015 

care efectueaza audituri interne si 
externe de sistem, proces sau produs. 

 

CURSURI IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE 
 

 
SISTEME DE 

MANAGEMENT AL 
SECURITĂŢII ŞI 

SĂNĂTĂŢII 
OCUPAŢIONALE 

 
23-25.02.2015 

 
CRAIOVA 

SR OHSAS 
18001:2008 

Legislatie 
OHSAS 

Cursul se adresează persoanelor din 
organizaţiile care doresc controlul 
riscurilor privind sănătatea şi 
securitatea organizaţională, 
îmbunătăţirea performanţelor, 
implementarea şi certificarea acestui 
sistem de management 

 Terminologie; Modelul sistemului de 
management al sanatatii si securitatii 
ocupationale conform abordarii procesuale; 

 Prezentarea cerintelor sistemului de 
management al sanatatii si securitatii 
ocupationale conform SR OHSAS 18001: 2008; 

 Etapele proiectarii, documentarii si 
implementarii sistemului de management al 
sanatatii si securitatii ocupationale; 

 Infrastructura de evaluare a conformitatii; 
 Avantajele sistemelor integrate de management. 

 
 

150 EURO 
+TVA 

 
15-17.06.2015  

 
BUCURESTI 

 

CURSURI IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTULUI 

 
NOTIUNI DE IGIENA IN 

INDUSTRIA 
ALIMENTARA 

 
09-10.03.2015  

 
CRAIOVA 

 

 
SR EN ISO 
22000:2005 

Ghiduri de 
buna 
practica 

Cursul se adresează persoanelor care 
desfăşoară sau doresc să desfăşoare 
activităţi de audit în domeniul 
sistemelor de management al 
siguranţei alimentului; conducătorilor 
echipelor de siguranţa a alimentului; 
managerilor din filiera agroalimentară 
interesaţi de activitatea de audit 

 
 Structura şi interpretarea cerinţelor ISO 

22000:2005; 
 Aplicarea unui sistem de management de 

siguranţa alimentului; 
 Prezentarea notiunilor de igiena in industria 

alimentara; 
 Studii de caz pentru aprofundarea cunoştinţelor 

privind realizarea sistemului si igiena in industria 
alimentara. 

 
100 EURO 

+TVA 

 
12-13.06.2015  

 
BUCURESTI 

 
SISTEME DE 

MANAGEMENT AL 
SIGURANŢEI 

ALIMENTULUI 

 
23-27.02.2015 

 
BUCURESTI 

 
 

 

SR EN ISO 
22000:2005 

Cursul se adresează persoanelor care 
doresc să verifice în cadrul organizaţiei 
conformitatea cu cerinţele standardului 
SR EN ISO 22000 si HACCP, 
responsabililor cu managementul 
calităţii dintr-o organizaţie din domeniul 

 
 Principiile HACCP si sistemul de management 

al calitatii; 
 Punctele critice de control; 
 Principiile standardului EN ISO 22000 : 2005; 
 Notiuni de audit intern; 

 
250 EURO 

+TVA 



 
12-16.10.2015  

 
CRAIOVA 

alimentar, organizaţii care doresc 
certificarea sistemului de management 
al siguranţei alimentare, manageri 
industria hotelieră, producători din 
industria alimentară. 

 Documentatia de audit; 
 Desfasurarea auditului; 
 Interpretarea rezultatelor auditului. 

 

CURSURI IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SECURITATII INFORMATIEI 
 

 
SISTEME DE 

MANAGEMENT AL 
SECURITĂŢII 

INFORMAŢIILOR 
CONFORM ISO/IEC 

27001:2013 

 
04-06.04.2015 

 
CRAIOVA 

 

 

SR ISO/CEI 
27001:2013 

 
Cursul se adreseaza responsabilor cu 
securitatea informatiei, auditori, 
manageri calitate, manageri IT, 
specialisti IT; persoanelor care fac/vor 
face parte din echipa de audit intern 
pentru SMSI al unei organizatii care 
doreste sa implementeze sau care a 
implementat un astfel de sistem. 

 Formarea teoretica si practica de auditori in 
domeniul securitatii informatiei; 

 Prezentarea standardelor ISO/IEC 27001:2005 
si ISO 27002:2005.; 

 Elaborarea si documentarea unui sistem de 
management al securitatii informationale si 
modalitati de implementare; 

 Procesul de auditare si certificare a unui sistem 
de management al securitatii informationale, 
tehnici de audit, coordonarea si conducerea 
unei echipe de audit. 

 
 
 

150 EURO 
+TVA 

 

ALTE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA 

INCERTITUDINEA DE 
MĂSURARE 

 
06-08.07.2015  

 
CRAIOVA 

 
SR EN 
ISO/CEI 
17025:2005 
 
ISO 
17025:2015 
 
SR EN ISO 
15189:2013 

 

 
Cursul se adreseaza: 
- Specialiştilor din cadrul laboratoarelor 
de încercări chimice, fizice sau 
microbiologice; specialiştilor din cadrul 
laboratoarelor medicale; 
- Managerilor/şefilor laboratoarelor 
acreditate/în proces de evaluare pentru 
acreditare/care intenţionează să se 
acrediteze; 

 
 Evaluarea şi exprimarea incertitudinii de 

măsurare; 
 Metode statistice de cuantificare (indicatori, fişe 

de control etc.). 

 
 

150 EURO 
+TVA 

 
 

07-09.12.2015  
 

BUCURESTI 

VALIDAREA 
METODELOR 
UTILIZATE IN 

LABORATOARELE DE 
ANALIZE MEDICALE 

 
23-24.03.2015  

 
CRAIOVA 

 

 
 
SR EN ISO 
15189:2013 

 

 
Cursul se adreseaza personalului 
medical din cadrul laboratoarelor de 
analize medicale 
 

 
 Evaluarea şi exprimarea incertitudinii de 

măsurare; 
 Metode statistice de cuantificare (indicatori, 

diagrame de control parametrii, grade de 
libertate); 

 Conditiile tehnice ale validarii metodei. 
 

 
 

100 EURO 
+TVA 

 
09-10.11.2015  

 
BUCURESTI 

 

 


