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Specialist  în cadrul sistemului de management al calităţii (bazat pe GMP/GDP) 

din industria farmaceutică. Modul 1 - Cerințe privind sistemul calității în domeniul 

farmaceutic  
 

Sistemele de management al calităţii din industria farmaceutică bazate pe principii de bune practici (Bune Practici 

de Fabricaţie – BPF/GMP, Bune Practici de Distribuţie – BPD/GDP, etc.) asigură calitatea produselor 

medicamentoase, respectiv reprezintă cerinţe obligatorii prin concepţia, implementarea şi funcţionarea lor 

eficientă. Acestea reprezintă condiţia autorizării, certificării firmelor farmaceutice de fabricaţie şi de distribuţie. 

 

Obiective 

Dobândirea, acumularea de 

concepte, elemente de bază 

aferente funcţionării unui sistem de 

management al calităţii bazat pe 

principiile GMP şi GDP, aplicarea 

eficientă a acestor principii în 

fabricaţia şi în distribuţia de 

medicamente. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care au ca activitate fabricaţia, 

respectiv distribuția produselor 

medicamentoase de uz uman şi 

pentru cei care vor să se iniţieze în 

acest domeniu, fiind utilă 

persoanelor din diferite 

compartimente ale organizaţiei, cum 

ar fi: managementul, asigurarea şi 

controlul calităţii, eliberarea seriilor 

fabricate, înregistrări de produse, 

fabricaţie, întreţinere, utilităţi, 

planificarea şi urmărirea fabricaţiei, 

depozite și logistică, etc. 

 

Beneficii 

Înţelegerea aprofundată, 

cunoașterea modului de aplicare a 

elementelor fundamentale aferente 

sistemelor calităţii farmaceutice, 

îndeplinirea cu succes a unor 

funcţiuni în cadrul acestor sisteme, 

inclusiv pe cele manageriale 

specifice. 

 

Tematică 

Cursul prezintă elementele de bază, 

obligatorii ale unui sistem de 

management al calităţii în industria 

farmaceutică bazat pe cerinţele 

Ghidului de Bună Practică de 

Fabricaţie (BPF/GMP), respectiv de 

Bună Practică de Distribuţie 

(BPD/GDP), oferind cunoştinţele 

fundamentale necesare funcţionării 

în condiţii corespunzătoare a unui 

sistem al calităţii din industria 

farmaceutică (SMC-IF), asigurând 

astfel îndeplinirea condiţiilor 

reglementate, cerute prin legislaţia 

în vigoare. 

Subiecte: 

 Prezentare concepte, definiţii, 
cerinţe generale 

 Prezentare principii GxP (GLP, 
GCP, GMP, GDP) – baza SMC-IF 

 Prezentare norme GMP – Ghidul 
GMP-UE Partea I., norme GDP – 
Ghidul GDP–UE 

 Prezentare elemente comparative 
între SMC-IF şi SMC bazate pe 
ISO 9001 

 Sisteme de calitate farmaceutice 

– conform Ghidului ICH Q10 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România de Specialist în 

cadrul sistemului de management al 

calităţii din industria farmaceutică – 

Nivel I / (de bază). 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Specialist  în cadrul sistemului de management al calităţii (bazat pe GMP) din 

industria farmaceutică. Modul 2 - Subsisteme esenţiale în funcţionarea 

sistemelor calităţii din industria farmaceutică  
 

Un sistem de management al calităţii (SMC) din industria farmaceutică, bazat pe principii de bune practici (Bune 

Practici de Fabricaţie – BPF/GMP, Bune Practici de Distribuţie – BPD/GDP, etc.) are o structură complexă, 

conţinând o serie de subsisteme care sunt esenţiale, indispensabile, fără de care nu se poate asigura o 

funcţionare corectă, eficace a acestor sisteme ale calităţii pentru fabricaţia şi distribuţia de medicamente. 

Obiective 

 Însuşirea noţiunilor fundamentale, 

a cerinţelor şi reglementărilor 

legate de subsistemele şi 

procesele esenţiale în 

funcţionarea SMC din industria 

farmaceutică 

 Cunoaşterea, aprofundarea de 

metode, tehnici şi instrumente 

aferente sistemelor calităţii din 

industria farmaceutică. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care au ca activitate fabricaţia 

produselor medicamentoase de uz 

uman şi doresc să-şi aprofundeze 

cunoştinţele în acest domeniu, se 

recomandă persoanelor din diferite 

compartimente ale organizaţiei, cum 

ar fi: managementul, asigurarea şi 

controlul calităţii, eliberarea seriilor 

fabricate, înregistrări de produse, 

fabricaţie, întreţinere, utilităţi, 

planificarea şi urmărirea fabricaţiei, 

depozite și logistică, etc.  

Totodată, poate fi utilă inclusiv 

persoanelor din cadrul distribuției de 

produse medicamentoase. 

 

Beneficii 

Asigurarea conformităţii organizaţiei 

prin aplicarea corectă a cerinţelor, a 

reglementărilor aferente funcţionării 

subsistemelor, proceselor esenţiale, 

eficacitate în îndeplinirea unor 

funcţiuni, inclusiv a celor 

manageriale specifice, prin 

aplicarea de metode, tehnici şi 

instrumente aferente sistemelor 

calităţii din industria farmaceutică. 
 

Tematică 

Cursul prezintă elementele de baza 

ale câtorva subsisteme din cadrul 

sistemelor de management al 

calităţii în industria farmaceutică, 

care reprezintă cerinţe 

reglementate, obligatorii ale unui 

SMC bazat pe cerinţele Ghidului de 

Bună Practică de Fabricaţie 

(BPF/GMP), respectiv de Bună 

Practică de Distribuţie (BPD/GDP), 

contribuind la aprofundarea 

cunoştinţelor necesare în legătură 

cu funcţionarea unui sistem al 

calităţii din industria farmaceutică, 

asigurând astfel îndeplinirea 

condiţiilor reglementate, cerute prin 

legislaţia în vigoare. 

Subiecte: 

 Prezentarea validării/calificării: 

validarea proceselor, validarea 

metodelor analitice, validarea 

curăţirii, calificarea de spaţii, 

calificarea de echipamente, 

calificarea de utilităţi, calificarea 

de aparate, calificarea/validarea 

de sisteme computerizate 

 Prezentarea tratării incidentelor 

privind calitatea (deviaţii, 

neconformităţi) 

 Prezentarea acţiunilor corective şi 

preventive (Corrective Actions & 

Preventive Actions/CAPA), 

prezentarea tratării schimbărilor 

(Change Control), prezentarea 

analizei calităţii produselor 

(Product Quality Review); 

 Prezentare de exemple, studii de 

caz 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România de Specialist în 

cadrul SMC din industria 

farmaceutică - Nivel II/(intermediar). 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Specialist  în cadrul sistemului de management al calităţii (bazat pe GMP) din 

industria farmaceutică. Modul 3 - Managementul riscului privind calitatea 

 
Sistemele de management al calităţii pentru fabricarea şi distribuţia de medicamente trebuie să asigure calitatea 

medicamentelor. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar a avea un sistem al calităţii corect conceput şi pus 

în practică, care să includă pe lângă conceptele referitoare la bunele practici și managementul riscului în 

domeniul calităţii. 

 

Obiective 

 Însuşirea conceptelor, noţiunilor 

fundamentale legate de teoria 

generală a riscului, respectiv a 

celor aferente  riscului cu privire la 

calitate din industria farmaceutică, 

a cerinţelor formulate în ghidurile 

BPF (GMP) şi BPD (GDP) 

 Cunoaşterea şi aplicarea 

metodelor, instrumentelor din 

domeniul managementului riscului 

privind calitatea din industria 

farmaceutică. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care au ca activitate fabricaţia de 

medicamente care vor să 

dobândească cunoştinţe avansate 

în acest domeniu, fiind utilă 

persoanelor din diferite 

compartimente ale organizaţiilor, 

cum ar fi: managementul, 

asigurarea şi controlul calităţii, 

eliberarea seriilor fabricate, 

înregistrări de produse, fabricaţie, 

întreţinere, utilităţi, depozite și 

logistică, etc. Totodată, poate fi utilă 

inclusiv persoanelor din cadrul 

distribuției de produse 

medicamentoase. 

 

Beneficii 

Înţelegerea aprofundată a 

conceptelor, noţiunilor 

fundamentale legate de teoria 

generală a riscului, respectiv a celor 

aferente riscului cu privire la calitate 

specifice industriei farmaceutice, 

aplicarea cerinţelor reglementate 

relevante, prin utilizarea de metode, 

tehnici şi instrumente dedicate 

managementului riscului privind 

calitatea din fabricaţia şi distribuţia 

de medicamente. 

 

Tematică 

Cursul prezintă elemente legate de 

analiza şi managementul riscului 

privind calitatea, un domeniu care 

reprezintă cerinţă reglementată, 

obligatorie în cadrul unui sistem de 

management al calităţii bazat pe 

cerinţele Ghidului de Bună Practică 

de Fabricaţie (BPF/GMP), respectiv 

de Bună Practică de Distribuţie 

(BPD/GDP), contribuind la 

obţinerea unor cunoştinţe 

indispensabile, specifice. 

 

Subiecte: 

 Prezentarea unor concepte şi 

noţiuni generale în legătură cu 

managementul riscului  

 Prezentarea principiilor şi a 

practicii privind managementul 

riscului privind calitatea 

 Prezentarea unor metode 

specifice aplicabile 

 Prezentare de exemple, studii de 

caz 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România de Specialist în 

cadrul sistemului de management al 

calităţii din industria farmaceutică – 

Nivel III / (avansat). 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Specialist  în cadrul sistemului de management al calităţii (bazat pe GMP) din 

industria farmaceutică. Modul 4 - Elemente de statistică matematică aplicată în 

cadrul sistemelor de management al calităţii  
 

Funcţionarea corectă şi eficace a sistemelor de management al calităţii pentru fabricarea şi distribuţia de 

medicamente, inclusiv managementul riscului privind calitatea, precum și reglementările în acest domeniu, impun 

utilizarea de metode, tehnici şi instrumente care necesită cunoştinţe teoretice şi practice de bază în domeniul 

statisticii matematice aplicate. 

 

Obiective 

Însuşirea teoriei şi a practicii 

aferente conceptelor, noţiunilor, 

metodelor privitoare la elementele 

de bază legate de statistica 

matematică, indispensabile în 

subsistemele, procesele de 

management al calităţii, cum ar fi: 

activitatea de urmărire, de analiză şi 

de reglare a calităţii, activitatea de 

validare procese, validare de 

metode analitice, activitatea de 

calificare, precum şi alte activităţi 

specifice. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care au ca activitate fabricaţia de 

medicamente de uz uman care vor 

să dobândească cunoştinţe 

avansate în acest domeniu, fiind 

utilă persoanelor din diferite 

compartimente ale organizaţiilor, 

cum ar fi: managementul, 

asigurarea şi controlul calităţii, 

eliberarea seriilor fabricate, 

înregistrări de produse, fabricaţie, 

întreţinere, utilităţi, depozite și 

logistică, etc. Totodată, poate fi utilă 

inclusiv persoanelor din cadrul 

distribuției de produse 

medicamentoase. 

 

Beneficii 

Înţelegerea aprofundată a 

elementelor fundamentale legate de 

statistica matematică, aplicarea 

cunoştinţelor în cadrul validărilor 

(studiul stabilităţii şi capabilităţii 

proceselor), dobândirea de 

competențe în realizarea urmăririi şi 

reglării calităţii proceselor şi a 

produselor, cum ar fi: reglarea 

statistică a proceselor (Statistical 

Process Control/SPC), alte aplicaţii 

teoretice şi practice relevante. 

 

Tematică 

Cursul prezintă elemente legate de 

statistica matematică, 

indispensabilă în sistemele de 

management al calităţii, cum ar fi: 

activitatea de urmărire, de analiză şi 

de reglare a calităţii, activitatea de 

validare procese, validare de 

metode analitice, activitatea de 

calificare, precum şi alte activităţi 

specifice, contribuind la obţinerea 

unor cunoştinţe de bază. 

 

Subiecte: 

 Prezentarea de concepte şi 

noţiuni de statistică matematică  

 Prezentarea de aplicaţii în cadrul 

validărilor (studiul stabilităţii şi 

capabilităţii proceselor) 

 Prezentarea de aplicaţii aferente 

urmăririi şi reglării calităţii 

proceselor şi a produselor 

(reglarea statistică a proceselor - 

Statistical Process Control / SPC) 

 Prezentarea de exemple, studii de 

caz 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România de Specialist în 

cadrul sistemului de management al 

calităţii din industria farmaceutică – 

Nivel III / (avansat). 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Laboratoare și industria farmaceutică –  

Industria farmaceutică 

http://www.tuv.com/academy-ro
mailto:academia@ro.tuv.com


ACADEMY AND LIFE CARE  

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

 

Auditor în cadrul sistemului de management al calităţii din industria farmaceutică 
 

Sistemele de management al calităţii pentru fabricarea şi distribuţia de medicamente trebuie să asigure 

funcţiunea de auditor, atât pentru efectuarea eficientă a auditurilor interne (auto-inspecţiilor) ale sistemului 

calităţii, respectiv pentru realizarea auditurilor producătorilor, furnizorilor de materii prime (substanţe active, 

excipienţi sau materiale de ambalare), cât şi a unor organizaţii furnizoare de servicii externalizate. 

 

Obiective 

Însuşirea cerinţelor fundamentale 

ale unui audit aferent unui sistem 

de management al calităţii din 

industria farmaceutică bazat pe 

principiile BPF/GMP şi BPD/GDP, 

cunoaşterea problemelor tipice 

teoretice şi practice de 

conformitate evaluate cu ocazia 

auditurilor interne, respectiv a 

elementelor de conformitate 

evaluate cu ocazia auditurilor 

externe, aprofundarea tehnicilor 

de audit şi a structurii tipice a unui 

audit de o zi. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Se adresează persoanelor din 

industria farmaceutică care 

doresc să devină auditori interni, 

respectiv auditori externi ai 

sistemelor calităţii 

producătorilor/furnizorilor de 

produse medicamentoase 

(intermediare și finite), de 

substanțe active, de excipienți și 

de materiale de ambalare sau să-

şi ridice nivelul de cunoştinţele în 

acest domeniu. 

 

Beneficii 

Înţelegerea aprofundată a 

elementelor teoretice şi practice 

legate de auditurile interne şi 

externe aferente sistemelor 

calităţii farmaceutice, pregătirea 

eficientă a auditurilor, a întocmirii 

planului, a agendei de audit, 

derularea corectă şi eficace a 

auditurilor prin aplicarea de 

tehnici, instrumente de audit 

adecvate, documentarea corectă 

a auditurilor, întocmirea 

documentaţiei, a rapoartelor de 

audit necesare. 

 

Tematică 

 Prezentare criterii şi principii de 

conformitate privind sistemele 

de management al calităţii în 

industria farmaceutică 

(elemente de bază ale 

sistemelor calităţii în industria 

farmaceutică, ghiduri GMP, 

GDP, alte ghiduri, standarde şi 

norme relevante)  

 Obiectivele fundamentale ale 

unui audit aferent unui sistem 

de management al calităţii în 

industria farmaceutică bazate 

pe principiile de Bună Practică 

de Fabricaţie şi Bună practică 

de Distribuţie (BPF/GMP şi 

BPD/GDP) 

 Probleme tipice de conformitate 

evaluate cu ocazia auditurilor 

interne (auto-inspecţii) 

 Elemente de conformitate 

evaluate cu ocazia auditurilor 

externe, structura tipică a unui 

audit de o zi 

 Considerente privind inspecţiile 

efectuate de autorităţi în 

vederea autorizării de 

fabricaţie/distribuţie şi de 

certificare BPF (GMP) 

 Prezentarea generală a 

principiilor şi a practicii privind 

managementul riscului privind 

calitatea în contextul auditurilor 

 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditurilor; 

Planuri de audit; Agende de 

audit; Tehnici de audit; 

Rapoarte de audit, etc. 

 Exemple, studii de caz  
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România cu titulatura de Auditor 

pentru Sisteme de management 

al calităţii din industria 

farmaceutică. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

Laboratoare și industria farmaceutică –  

Industria farmaceutică 

http://www.tuv.com/academy-ro
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Specialist în domeniul IT privind sistemele computerizate din industria 

farmaceutică. Cerințe privind sistemele computerizate în industria farmaceutică. 

Introducere în Bune Practici de Fabricație Automatizată (GAMP) 
 

Sistemele de management al calităţii din industria farmaceutică bazate pe principii de bune practici (Bune Practici 

de Fabricaţie – BPF/GMP, Bune Practici de Distribuţie – BPD/GDP, etc.) impun cerințe specifice, obligatorii 

privind proiectarea, realizarea, funcționarea sistemelor computerizate utilizate în industria farmaceutică, având 

impact asupra calității produselor medicamentoase. În acest context se impune respectarea principiilor, regulilor 

prevăzute prin versiunea actuală  a ghidului de Bune Practici de Fabricație Automatizată (Good Automated 

Manufacturing Practice - GAMP). 

Obiective 

Dobândirea, acumularea de 

concepte, elemente de bază 

aferente proiectării, realizării, 

punerii în funcțiune și funcționării 

sistemelor computerizate utilizate 

în industria farmaceutică, având 

impact asupra calității produselor 

medicamentoase, cunoașterea, 

aprofundarea regulilor prevăzute 

prin versiunea actuală  a ghidului 

de Bune Practici de Fabricație 

Automatizată (GAMP). 
 

Durată 

 1 zi 
 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

specialiștilor din organizaţii cu 

profil IT care au ca activitate 

proiectarea, realizarea, punerea 

în funcțiune și întreținerea 

sistemelor computerizate utilizate 

în industria farmaceutică, bazate 

pe regulile curente ale GMP, 

respectiv GAMP, având impact 

asupra calității produselor 

medicamentoase. Cursul poate fi 

util inclusiv personalului IT, de  

managementul, respectiv 

asigurarea calității, de întreținere, 

etc. din cadrul firmelor de 

fabricație și de distribuție de 

produse medicamentoase. 
 

Beneficii 

Înţelegerea aprofundată, 

cunoașterea principiilor de 

proiectare, de realizare, de 

punere în funcțiune și funcționare 

a sistemelor computerizate 

utilizate în industria farmaceutică, 

având impact asupra calității 

produselor medicamentoase, 

cunoașterea, aprofundarea 

regulilor relevante GMP, precum 

și principiile prevăzute prin 

versiunea actuală  a ghidului de 

Bune Practici de Fabricație 

Automatizată (GAMP), asigurând 

astfel îndeplinirea condiţiilor 

reglementate, cerute prin 

legislaţia în vigoare. 
 

Tematică 

Cursul prezintă elementele privind 

proiectarea, realizarea, punerea 

în funcțiune și funcționarea 

sistemelor computerizate utilizate 

în industria farmaceutică (IF), 

având impact asupra calității 

produselor medicamentoase, 

cunoașterea, aprofundarea 

regulilor relevante GMP, precum 

și principiile prevăzute prin 

versiunea actuală  a ghidului de 

Bune Practici de Fabricație 

Automatizată (GAMP). 

Subiecte: Introducere, concepte 

de bază/cheie; Elemente aferente 

abordării prin ciclu de viață; 

Managementul riscului privind 

calitatea; Fazele ciclului de viață, 

categorii GAMP de software; 

Cerințe GMP/GDP privind 

calificarea sistemelor 

computerizate; Managementul 

schimbărilor (Change Control), 

acțiuni corective și preventive în 

IF; Activități specifice 

beneficiarului și furnizorului 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Specialist pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005 
 

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor 

de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare 

și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul 

metodelor utilizate. 

 

Obiective 

Cunoașterea, înțelegerea și 

aprofundarea cerințelor relevante 

sistemului de management în 

conformitate cu cerințele ISO 17025 

aplicabile în laboratoarele de 

încercări și/sau etalonări. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care au obiectivul de a se iniţia în 

acest domeniu (laboratoare de 

încercări/etalonări), cât şi celor care 

au experienţă în domeniu şi doresc 

să îşi actualizeze cunoştinţele 

(privind ultimele modificări aduse 

standardului): şefi de laboratoare de 

încercare/etalonare, personal 

angajat/colaborator al laboratoarelor 

de încercare/etalonare, auditori 

interni, manageri ai 

compartimentelor de calitate ale 

entităţilor care au în structura lor 

laboratoare de încercare/etalonare. 

 

Beneficii 

 Capabilitatea societății de a 

verifica oricând calitatea 

produselor, având certitudinea 

obținerii unor rezultate valide 

 Depistarea la timp a produselor 

neconforme evitând pierderile 

suplimentare 

 

Tematică 

Cursul prezintă într-o manieră 

pertinentă cerinţele standardului SR 

EN ISO/CEI 17025:2005 abordând 

totodată toate elementele necesare 

pentru proiectarea şi implementarea 

unui sistem de management în 

conformitate cu acest standard. 

Subiecte: 

 Prezentarea tuturor cerinţelor 

esenţiale ale SR EN ISO/CEI 

17025:2005, stabilirea criteriilor 

prin care laboratorul se asigură că 

aceste cerinţe pot fi îndeplinite 

 Prezentarea structurii minimale a 

documentaţiei sistemului de 

management al laboratorului de 

încercări/etalonări conform SR EN 

ISO/CEI 17025:2005 (Manualul 

Calităţii, proceduri generale, 

proceduri specifice, instrucţiuni 

specifice) 

 Prezentarea schemei bloc a unui 

proces din cadrul unui laborator 

de încercări/etalonări (Studiu de 

caz); prezentarea elementelor 

necesare pentru elaborarea 

politicilor impuse de standard 

(Studiu de caz); 

 Prezentarea elementelor 

necesare pentru elaborarea unei 

proceduri generale impuse de 

standard (Studiu de caz)  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia  & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditor intern pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005 
 

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor 

de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare 

și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul 

metodelor utilizate. 

 

Obiective 

Cunoașterea, înțelegerea și 

însușirea cerințelor relevante 

sistemului de management al 

calității în laboratoarele de 

încercări și/sau etalonări și la 

auditarea internă în conformitate 

cu standardul ISO 17025. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii: 

reprezentanţi metrologi, 

conducători de laboratoare 

responsabili cu verificarea 

tehnologiei, realizării modalităţilor 

de măsurare, evaluarea realizării 

măsurătorilor, conducerea 

laboratoarelor de calibrare şi de 

examinare şi care participă 

ocazional la audit intern al 

cumpărătorilor / furnizorilor. 

 

 

Beneficii 

La finalul acestui curs participanții 

vor dobândi cunoștințe despre 

principiile și practicile de audit 

intern efectiv, vor avea 

cunoștințele necesare pentru a 

planifica și a derula auditurile 

interne. 

 

Condiții de înscriere 

Cunoaşterea standardului ISO 

17025 

 

Tematică 

 Principiile managementului 

calităţii şi terminologia utilizată 

 Standarde utilizate în activitatea 

de audit 

 Prezentarea standardului SR 

EN ISO/CEI 17025 (cerinţe de 

management, validarea 

metodelor de încercare, 

asigurarea trasabilităţii 

rezultatelor măsurărilor, 

incertitudine de măsurare, 

asigurarea calităţii rezultatelor 

măsurărilor, raportarea 

rezultatelor măsurărilor) 

 Prezentarea standardului SR 

EN ISO 19011 (referinţe 

normative, termeni şi definiţii 

specifice, principii de auditare, 

pregătirea pentru audit, liste de 

verificare, şedinţa de 

deschidere, tehnici de audit, 

raportarea neconformităţilor, 

şedinţa de închidere.  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Inițiere în Supply Chain Management 
 

Supply chain management nu înseamnă numai logistică şi achiziţii. Supply chain-ul constă într-o reţea de 

parteneri care interacţionează la fiecare nivel al organizaţiilor lor.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, dar 

şi cu detalii, a noţiunilor legate 

de clienţi şi furnizori, dar şi a 

celor legate de valoarea 

fiecăruia pe fluxul companiei; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de întreg 

managementul 

ramurii/departamentului şi de 

atingere şi menţinere a unor 

performanţe pe segment; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de supply 

chain, inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Top management, manageri și 

responsabili din domeniul logisticii 

sau domenii adiacente (logistică, 

depozitare, achiziții, planificarea 

producției, transporturi etc.)

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a tuturor 

sectoarelor incluse (achiziţii, 

logistică, transport etc.), precum 

şi a acţiunilor minimum 

necesare de întreprins pentru 

aplicarea acestora; 

 Cunoaşterea relaţiilor cu clienţii 

şi furnizorii, a factorilor care le 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management 

adecvate; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

departamentului versus 

cerinţele şi particularităţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Funcția logistică a organizației 

 Colaborare și parteneriat în SC 

 Construirea relațiilor optime 

furnizor – client 

 Managementul valorii și 

performanței pe lanțul logistic 

 Efectul Bullwhip 

 Modelul SCOR 

 Opțiuni în managementul SC-

ului 

 Elemente de bune practici. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Production planning 

 
Planificarea producţiei reprezintă planificarea <<continuităţii afacerii>>.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de 

procesele de producţie; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul producţiei şi al 

stocurilor şi de menţinere a 

acestora la nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de production 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departament Planificare 

producție, Departamentul 

Managementul calității, 

Departamentul Logistic, 

Departament Manufacturare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a 

producţiei, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

producţie, a factorilor care o 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management de 

producţie; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

producţiei/nivelului stocului 

versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală logistică 

 Sistem ERP / exemple 

 Prezentarea modului de 

Production Planning 

 Coordonarea proceselor de 

producție 

 Tipuri de producție 

 Factori care influențează 

producția 

 Calitatea producției 

 Eficientizarea producției 

 Controlul procesului de 

producție. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Material planning 

 
„Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poţi acţiona asupra sa, acum.” – Alan Lakein   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul stocurilor şi de 

menţinerea a acestora la nivele 

optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de material 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Manufacturare, 

Departamentul Achiziții, Demand 

Management  

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

materialelor, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a stocurilor, de 

creare a stocului de siguranţă, 

de aplicare a sistemelor de 

management ale stocului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

evaluare şi raportare a nivelului 

stocului versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Scopul managementului și 

gestionării materialelor 

 Depozitarea materialelor și 

controlul stocurilor 

 Efecte care influențează 

creșterea / scăderea stocurilor 

 Stocuri de siguranță 

 Sisteme moderne de 

management a stocului. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

în limba română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Depozitare 

 
Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel - organizația care întreprinde operații cu 

mărfuri în depozit.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de depozitare, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul depozitelor şi  a 

factorilor care pot influenţa 

această activitate; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de 

depozite/depozitare, inclusiv a 

modalităţilor de punere în 

practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul logistic, Transport 

planning, Departamentul Achiziții, 

Demand management, Material 

management   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

depozitului, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a depozitării 

marfurilor, de aplicare a 

sistemelor de management ale 

depozitului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

depozitare versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentarea generală a 

depozitarii / depozitelor 

 Rolul depozitării 

 Definirea operațiunilor și 

proceselor din activitatea de 

depozitare și identificarea căilor 

de îmbunătățire 

 Gestionarea depozitelor 

 Obiectivele principale ale 

activității de depozitare 

 Eficientizarea depozitarii 

mărfurilor 

 Factori care influențează 

depozitarea (sistemele WMS, 

TMS si ERP) 

 Tipuri de depozite (din punct de 

vedere al gradului de 

automatizare). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Transport 
 

Transporturile au o importanţă deosebită pentru economia unei ţări deoarece ele continuă şi finalizează procesul 

de producţie al bunurilor materiale, deplasându-le de la locul de producţie la cel de consum, având  funcţia de 

legare a tuturor ramurilor de activitate şi a diferitelor zone, precum şi aceea de a contribui la dezvoltarea unor 

relaţii  de natură culturală, politică, socială, etc.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de transport, 

dar şi a celor legate de 

procesele conexe; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul transporturilor şi 

de menţinere a acestora la 

nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de transport, 

inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul de Transport 

Planning, Departamentul de 

achiziție   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea si identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de transport, precum şi 

a acţiunilor minimum necesare 

de întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

transport, a factorilor care îl 

influenţează şi a unor elemente 

de legislaţie în domeniu; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

costurilor de transport versus 

cerinţele şi particularitaţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Managementul transporturilor și 

distribuției 

 Clasificarea căilor de transport 

 Factori care influențează pozitiv 

/ negativ transportul 

 Transport rutier 

 Elemente de legislație, si 

contractare 

 Clasificarea mijloacelor de 

transport rutieri 

 Calculul costurilor de transport 

(rentabilitate). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia  & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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