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Auditor în domeniul calității – COD COR 214130  
 

Cursul de Auditor in domeniul calității – COD COR 214130 se adresează reprezentanţilor managementului 

calităţii, managerilor de procese ale sistemului calităţii, personalului din compartimentul calitate, persoanelor 

desemnate cu auditul intern in organizaţii, persoanelor fizice care doresc sa obţină competențele și certificat 

autorizat de auditor al sistemului calităţii. 

 

Obiective 

 Dobândirea de cunoştinţe şi 

abilităţi în vederea efectuării de 

audituri interne ale sistemului de 

management al calităţii.  

 Cunoaşterea cerinţelor pentru 

un sistem de management al 

calităţii  

 Interpretarea corectă a cerinţelor 

pentru un sistem de 

management al calităţii 

 Dobândirea abilităţilor specifice 

necesare desfăşurării corecte a 

procesului de audit. 

 

Obiective exprimate în 

competențe 

 Comunicarea specifică activităţii 

de audit  

 Munca în echipa de audit  

 Perfecţionarea pregătirii 

profesionale  

 Analiza şi aprecierea 

conformităţii şi eficacităţii 

sistemului calităţii  

 Colectarea şi structurarea 

informaţiilor specifice activităţii 

de audit  

 Conducerea auditului  

 Examinarea documentelor 

referitoare la sistemul calităţii şi 

întocmirea raportului de 

examinare  

 Întocmirea documentelor 

specifice activităţii de audit  

 Întocmirea raportului de audit 

 Planificarea activităţii de audit 

 

Durată 

 5 zile / 40 ore 

 

Tip program 

Specializare  

 

Grup țintă 

Cursul de Auditor in domeniul 

calității – COD COR 214130 se 

adresează reprezentanţilor 

managementului calităţii, 

managerilor de procese ale 

sistemului calităţii, personalului din 

compartimentul calitate, 

persoanelor desemnate cu auditul 

intern in organizaţii, persoanelor 

fizice care doresc sa obţină 

competențele și certificat autorizat 

de auditor al sistemului calităţii. 

 

Beneficii 

La finalizarea cursului participanții 

vor dobândi cunoștințe legat de: 

 Comunicarea specifică activităţii 

de audit 

 Munca în echipa de audit 

 Perfecţionarea pregătirii 

profesionale 

 Analiza şi aprecierea 

conformităţii şi eficacităţii 

sistemului calităţii 

 Colectarea şi structurarea 

informaţiilor specifice activităţii 

de audit 

 Conducerea auditului 

 Examinarea documentelor 

referitoare la sistemul calităţii şi 

întocmirea raportului de 

examinare 

 Întocmirea documentelor 

specifice activităţii de audit 

 Întocmirea raportului de audit 

 Planificarea activităţii de audit 

 

Tematică 

 Prezentarea standardului ISO 

9001:2015 

 Domeniu de aplicare, Referințe, 

Determinarea domeniului de 

aplicare al SMC, Contextul unei 

organizații, Cerinţe ISO 

9001:2015 – cap. 1, 2, 3, 4. 

 Studii de caz – scheme procese 

 Cerinţe ISO 9001:2015 

Leadership – cap. 5 – Exemple, 

studii de caz, Politica SMC  

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 6 

–  Planificare 

 Exemple, studii de caz. 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

7.1 – Resurse 

 Exemple, studii de caz  

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

7.2 – Competența 

 Exemple, studii de caz 
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 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

7.3 – Conștientizare 

 Exemple, studii de caz 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

7.4 – Comunicare 

 Exemple, studii de caz; 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

7.5 – Informații documentate 

 Exemple, studii de caz 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 8 

– Operare 

 Exemple, studii de caz 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 9 

– Evaluarea performanței 

 Exemple, studii de caz 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 9 

– Evaluarea performanței 

 Exemple, studii de caz 

 Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 

10 – Îmbunătățire 

 Exemple, studii de caz 

 Noţiuni de bază privind auditul. 

Audit de proces. Audit de 

produs. Principii de auditare;  

 Standardul ISO 19011 –

Conducerea unui program de 

audit. Elaborarea programului de 

audit 

 Studii de caz – elaborare 

program de audit  

 Standardul ISO 19011 – 

Activităţi de audit / Iniţierea 

auditului – Desemnare echipă 

de audit. Definirea obiectivelor, a 

domeniului şi ale criteriilor 

auditului. Efectuarea analizei 

documentelor 

 Standardul ISO 19011 – 

Activităţi de audit / Pregătirea 

activităţilor la faţa locului – 

Elaborare plan de audit. 

Elaborare Listă de verificare. 

Pregătire raport de 

neconformitate. Sarcinile 

subunităţii auditate  

 Studii de caz – plan de audit, 

listă de verificare, raport de 

neconformitate 

 Standardul ISO 19011 – 

Activităţi de audit / Desfăşurarea 

activităţilor la faţa locului. 

Şedinţa de deschidere, 

comunicare pe durata auditului, 

colectare şi verificare informaţii, 

desfăşurare interviuri 

 Standardul ISO 19011 – 

Activităţi de audit / Desfăşurarea 

activităţilor la faţa locului. 

Generare constatări de audit, 

pregătire concluzii audit, Şedinţa 

de închidere. Exemple. Studii de 

caz  

 Standardul ISO 19011 – 

Activităţi de audit / Desfășurarea 

activităţilor la faţa locului. 

Finalizare audit . Acţiuni 

corective, acţiuni preventive. 

Pregătirea, calificarea şi 

comportamentul auditorului. 

Exemple. Studii de caz  

 Simulare audit. 

 

Condiții de înscriere 

Participantul trebuie să fie 

absolvent al unei instituții de 

învățământ superior, şi trebuie să 

prezinte următoarele documente: 

 copie buletin / carte de identitate 

 copie ultima diplomă de studii; 

 copie document care atestă 

achitarea taxei de participare. 

 

Forme de evaluare 

Examinare scrisă și examinare 

orală.  

 

Finalizare 

Programele de formare 

profesională se finalizează cu un 

examen de absolvire organizat în 

conformitate cu Ordinul nr. 

501/5.253/2003 al Ministrului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei şi al Ministrului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, pentru 

aprobarea Metodologiei certificării 

formării profesionale a adulţilor. 

Certificatele eliberate la absolvirea 

cursurilor au regimul actelor de 

studii şi sunt recunoscute la nivel 

naţional de către Ministerul Muncii, 

Familiei si Egalităţii de Şanse si de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, conform Ordonanţei 

Guvernului României nr.129 din 

2000. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland Romania 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditor de mediu – COD COR 325703  
 

Acest curs se adresează reprezentanților managementului de mediu, managerilor de procese ale sistemului de 

mediu, personalului din compartimentul mediu, persoanelor desemnate cu auditul intern în organizații, persoane 

fizice care doresc să obțină competențele și certificat autorizat de auditor de mediu. 

 

Obiective  

 Cunoaşterea cerinţelor pentru 

un sistem de management de 

mediu 

 Interpretarea corectă a cerinţelor 

pentru un sistem de 

management de mediu 

 Dobândirea abilităţilor specifice 

necesare desfăşurării corecte a 

procesului de audit. 

 

Obiective exprimate în 

competențe 

 Comunicare interpersonală 

 Munca în echipă 

 Organizarea desfășurării 

auditului de mediu 

 Perfecționare profesională 

 Planificarea auditului de mediu 

 Analiza preliminară a 

documentației 

 Completarea documentelor de 

lucru 

 Coordonarea echipei de audit 

 Întocmirea rapoartelor 

 Realizarea auditului de mediu 

 

Durată 

 5 zile / 40 ore 

 

Tip program 

Inițiere  

 

Grup țintă 

Acest curs se adresează 

reprezentanților managementului 

de mediu, managerilor de procese 

ale sistemului de mediu, 

personalului din compartimentul 

mediu, persoanelor desemnate cu 

auditul intern in organizații, 

persoane fizice care doresc să 

obțină competentele și certificat 

autorizat de auditor de mediu. 

 

Beneficii 

La finalizarea cursului participanții 

vor dobândi cunoștințe legat de: 

 Comunicare interpersonală 

 Munca în echipă 

 Organizarea desfășurării 

auditului de mediu 

 Perfecționare profesională 

 Planificarea auditului de mediu 

 Analiza preliminară a 

documentației 

 Completarea documentelor de 

lucru 

 Coordonarea echipei de audit 

 Întocmirea rapoartelor 

 Realizarea auditului de mediu 

 

Tematică 

 Competențe fundamentale ale 

auditorului de mediu. Familia de 

standarde ISO 14000. 

Prezentarea standardului SR EN 

ISO 14001:2015 

 Termeni. Definiții – ISO 

14001:2015 – cap 3 

 Contextul organizației – ISO 

14001:2015 – cap 4 

 Cerințe ISO 14001:2015, cap 5 

Leadership 

 Exemple, studii de caz  

 Cerințe ISO 14001:2015, cap 6 

Planificare 

 Cerințe ISO 14001:2015, cap 7 

– Suport 

 Cerințe ISO 14001:2015, cap 8, 

9, 10 Operare. Evaluare 

performanță. Îmbunătățire. 

 Exemple, studii de caz; 

 Competențe specifice ale 

auditorului de mediu. Noțiuni 

legate de audit, tipuri de audit. 

Prezentarea standardului SR EN 

ISO 19011:2011;  

 Principiile de auditare. 

Conducerea unui program de 

audit - Aplicații, exerciții;  

 Activități de audit. Inițierea 

auditului - Aplicații, exerciții;  

 Pregătire pentru audit – Aplicații, 

exerciții;  

 Desfășurarea auditului la fața 

locului;  

 Desfășurarea auditului la fața 

locului – Aplicații, exerciții;  

 Pregătirea, aprobarea și 

difuzarea raportului auditului - 

Aplicații, exerciții;  

 Competența și evaluarea 

auditorilor. 
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Condiţii de înscriere 

Participantul trebuie să fie 

absolvent al unei instituții de 

învățământ superior, şi trebuie să 

prezinte următoarele documente: 

 copie buletin / carte de 

identitate; 

 copie ultima diplomă de studii; 

 copie document care atestă 

achitarea taxei de participare. 

 

Forme de evaluare 

Examinare scrisă și examinare 

orală. 

 

Finalizare 

Programele de formare 

profesională se finalizează cu un 

examen de absolvire organizat în 

conformitate cu Ordinul nr. 

501/5.253/2003 al Ministrului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei şi al Ministrului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, pentru 

aprobarea Metodologiei certificării 

formării profesionale a adulţilor. 

Certificatele eliberate la absolvirea 

cursurilor au regimul actelor de 

studii şi sunt recunoscute la nivel 

naţional de către Ministerul Muncii, 

Familiei si Egalităţii de Şanse si de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, conform Ordonanţei 

Guvernului României nr.129 din 

2000. 

Contact 
 

TÜV Rheinland Romania 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Instalator Autorizat ANRE. Program de pregătire teoretică pentru participarea la 

examenul de autorizare 

 

TÜV Rheinland România organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea pregătirii  persoanelor care doresc 

să devină instalatori autorizați pentru activitățile de proiectare, execuție și exploatare în domeniu sistemelor de 

alimentare. 

Calitatea de instalator autorizat se obține în urma unui examen organizat de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energie (ANRE) pe baza căruia instalatorul dacă este admis, ANRE va elibera o 

legitimație de instalator autorizat aferent competenței pentru care a susținut examenul. Persoanele care doresc 

să participe la aceste examene, în vederea înscrierii va trebui să urmeze un curs de pregătire teoretică aferent 

competenței solicitate. Instalatorii autorizați pot avea competențe în domeniul proiectării, execuției și exploatării 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale. O persoana care deține calitatea de instalator autorizat are dreptul să 

execute activități de proiectare, activități de execuție, respectiv activități de exploatare în domeniul sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale. 

Obiective  

 Prezentarea legislației 

specifice și a 

reglementărilor tehnice 

aplicabile, în vigoare 

 Prezentare studii de caz în 

domeniul proiectării, 

execuției și exploatării 

sistemelor de alimentare. 

 

Durată 

 30 ore necesar pentru 

autorizare 

 

Grup țintă 

Se pot înscrie la cursul de 

pregătire teoretică persoane 

care doresc să dobândească 

calitatea de instalator 

autorizat. 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

Aprofundarea legislației de 

specialitate în domeniu. 

 

Tematică 

Legislația în vigoare 

aplicabilă în domeniul 

proiectării, execuției și 

exploatării sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale 

conform programei analitice 

publicate pe pagina de 

internet a ANRE: 

www.anre.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Test final - 

chestionare de examinare tip 

grilă. Test final sub forma 

unor chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanţilor care 

promovează examenul li se 

acordă certificate de 

absolvire din partea TÜV 

Rheinland România 

Academia & Life Care, 

componentă obligatorie 

pentru întocmirea dosarului 

de înscriere la susținerea 

examenului prelungire termen 

ANRE. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Instalator Autorizat ANRE. Program de pregătire teoretică pentru prelungirea 

autorizațiilor existente  
 

TÜV Rheinland România organizează cursuri de pregătire teoretică în vederea prelungirii autorizațiilor existente 

deținute de instalatorii autorizați pentru activitățile de proiectare, execuție și exploatare în domeniu sistemelor de 

alimentare. 

Calitatea de instalator autorizat se obține în urma unui examen organizat de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energie (ANRE) pe baza căruia instalatorul dacă este admis, ANRE va elibera o 

legitimație de instalator autorizat aferent competenței pentru care a susținut examenul. Persoanele care doresc 

să participe la aceste examene, în vederea înscrierii va trebui să urmeze un curs de pregătire teoretică aferent 

competenței solicitate. Instalatorii autorizați pot avea competențe în domeniul proiectării, execuției și exploatării 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale. O persoana care deține calitatea de instalator autorizat are dreptul să 

execute activități de proiectare, activități de execuție, respectiv activități de exploatare în domeniul sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale. 

Obiective  

 Prezentarea legislației specifice 

și a reglementărilor tehnice 

aplicabile, în vigoare 

 Prezentare studii de caz în 

domeniul proiectării, execuției și 

exploatării sistemelor de 

alimentare. 

 

Durată 

 20 ore necesar pentru 

prelungirea legitimației 

 

Grup țintă 

Personal care deține calitatea de 

instalator și dorește prelungirea 

acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

Aprofundarea legislației de 

specialitate în domeniu. 

 

Tematică 

Legislația în vigoare aplicabilă în 

domeniul proiectării, execuției și 

exploatării sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale 

conform programei analitice 

publicate pe pagina de internet a 

ANRE: www.anre.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Test final - 

chestionare de examinare tip 

grilă. Test final sub forma unor 

chestionare de examinare tip 

grilă. Participanţilor care 

promovează examenul li se 

acordă certificate de absolvire din 

partea TÜV Rheinland România 

Academia & Life Care, 

component obligatorie pentru 

întocmirea dosarului de înscriere 

la susținerea examenului 

prelungire termen ANRE. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizări și certificări –  

Cursuri autorizate ANC 

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


ACADEMY AND LIFE CARE  

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

 

SCC - Safety Certificated Contractor for executives - SCC pentru cadre de 

conducere 

 

SCC - defineşte sistemul de management al securităţii, sănătăţii și mediului obligatoriu pe teritoriul întreprinderilor 

de muncă din UE (în special în Olanda, Belgia, Germania, Austria, Franța). Deținerea Certificatului SCC 

constituie o dovadă a cunoașterii și respectării de către angajat a normelor sistemului SCC sau respectiv VCA și 

dreptul de a lucra în întreprinderile din sectorul construcțiilor, electro-mecanic și  petrochimic. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe necesare 

în domeniul siguranței și protecției 

muncii pentru a desfășura în condiții 

de siguranță activitatea pentru care 

se va emite certificatul. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat cadrelor de 

conducere operativă (manager de 

proiect, şefi de şantier de 

construcţii, şef maiştri, şefi de 

brigadă, etc.). 

 

Beneficii 

Persoana certificată dovedește că a 

acumulat cunoștințele specifice unui 

nivel,  reglementat de sistemul de 

certificare SCC,  și că poate 

desfășura activități legate de acel 

nivel in domeniile menționate mai 

sus.  

 

Tematică 

Acest seminar vă instruieşte în 

problemele importante ale protecţiei 

muncii, sănătăţii şi a mediului 

(Document 015 + 017). Sarcinile 

dumneavoastră de conducere  sunt 

în această situaţie în centrul 

Sistemului de Management în 

cadrul SCC, de exemplu procese 

de producţie sigure, evaluarea 

pericolelor, măsuri de protecţie. 

Obţineţi o pregătire optimă pentru 

examen. 

 

Cursul abordează următoarele 

subiecte:  

 Cadrul legal şi organizarea în 

protecţia muncii, stimularea 

siguranţei muncii şi protecţie a 

sănătăţii; Ergonomie; Evaluarea 

pericolelor   

 Riscuri şi măsuri de protecţie 

printre altele la zgomot, lucrări la 

instalaţii electrice, în spaţii 

închise, la înălţime, adâncime  

 Organizarea  şantierelor; 

Substanţe periculoase şi protecţia 

mediului; Exerciţii 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internaţional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert Berlin, cu o 

valabilitate de 10 ani. 

 

Informare 

Există o restricţie în ceea ce 

priveşte valabilitatea certificatelor 

noastre pentru cei care doresc să 

lucreze în Olanda. Aceștia trebuie 

să fie angajaţi de către o 

întreprindere certificată SCC. În caz 

contrar, certificatele noastre nu vor 

fi valabile în Olanda. Aceasta este o 

restricţie care se aplică numai în 

Olanda! 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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SCC - Safety Certificated Contractor for employees - SCC pentru personal 

operativ 

 

SCC - defineşte sistemul de management al securităţii, sănătăţii și mediului obligatoriu pe teritoriul întreprinderilor 

de muncă din UE (în special în Olanda, Belgia, Germania, Austria, Franța). Deținerea Certificatului SCC 

constituie o dovadă a cunoașterii și respectării de către angajat a normelor sistemului SCC sau respectiv VCA și 

dreptul de a lucra în întreprinderile din sectorul construcțiilor, electro-mecanic și  petrochimic. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe necesare 

în domeniul siguranței și protecției 

muncii pentru a desfășura în condiții 

de siguranță activitatea pentru care 

se va emite certificatul. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat 

colaboratorilor activi operativi ai 

contractorilor (de ex. muncitori, 

muncitori calificaţi de specialitate 

montori). 

 

Beneficii 

Persoana certificată dovedește că a 

acumulat cunoștințele specifice unui 

nivel,  reglementat de sistemul de 

certificare SCC,  și că poate 

desfășura activități legate de acel 

nivel in domeniile menționate mai 

sus.  

 

 

 

Tematică 

În acest seminar obţineţi o 

şcolarizare orientată spre practică, 

pentru lucrul în siguranţă după 

cerinţele sistemului SCC (Document 

016 + 018). Obţineţi o pregătire 

optimă pentru examen. 

 

Cursul abordează următoarele 

subiecte:  

 Organizarea în protecţia muncii; 

Comportament sigur la locul de 

muncă; Manipularea substanţelor 

periculoase; Pericole de 

incendii/explozii         

 Siguranţa la locurile de muncă de 

la înălţime/în adânc; Lucrul în 

spaţii strâmte; Folosirea în 

siguranţă a mijloacelor de muncă 

(de ex. maşini, unelte, aparate de 

sudură, aparate electrice); 

 Echipament personal de protecţie; 

Exerciţii 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internaţional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert Berlin, cu o 

valabilitate de 10 ani. 

 

Informare 

Există o restricţie în ceea ce 

priveşte valabilitatea certificatelor 

noastre pentru cei care doresc să 

lucreze în Olanda. Aceștia trebuie 

să fie angajaţi de către o 

întreprindere certificată SCC. În caz 

contrar, certificatele noastre nu vor 

fi valabile în Olanda. Aceasta este o 

restricţie care se aplică numai în 

Olanda! 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Sudor – cod NC 7212.2.1, calificare nivel 2 
 

Meseria de Sudor implică realizarea prin sudare a unei îmbinări nedemontabile având ca rezultat obţinerea unei 

structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte 

componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcții metalice,  

recipiente sub presiune, construcția de mașini și utilaje, industria metalurgică, industria prelucrătoare, industria 

mijloacelor de transport, etc.

TÜV Rheinland România organizează cursuri de calificare nivel 2 autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin intermediul Autorității Naționale a Calificărilor 

în meseria de SUDOR. 

 

Disciplina 

Tehnologia sudării materialelor 

metalice 

 

Nivel de calificare 

2 

 

Regiuni de susținere a cursurilor 

În funcție de solicitările primite, se 

pot organiza cursuri în orice 

localitate, în condițiile unui minim de 

14 participanți. 

 

Durata 

720 ore împărțite astfel: 

 240 ore teorie 

 480 ore practică 

 

Obiective generale 

 însuşirea noţiunilor referitoare la 

principalele tipuri de materiale 

metalice utilizate la sudare 

 cunoaşterea procedeelor şi 

modalităţilor de obţinere şi 

prelucrare a materialelor metalice 

 cunoaşterea procedeelor şi a 

tehnologiei de sudare: pregătire, 

parametrii, sudare 

 

 cunoaşterea echipamentelor de 

sudare ce se utilizează: părţi 

componente, funcţionare, scule şi 

dispozitive auxiliare 

 întocmirea şi interpretarea corectă 

a WPS (Specificaţia Procedurii de 

Sudare) 

 formarea corectă a deprinderilor 

practice: utilizarea echipamentelor 

de sudare, a sculelor şi 

dispozitivelor auxiliare 

 executarea corectă a operaţiilor 

necesare realizării îmbinărilor 

sudate 

 organizarea corectă şi eficientă a 

activităţii şi a locului de muncă 

 adaptarea la condiţiile concrete 

de şantier şi integrarea în echipa 

de lucru 

 asumarea responsabilităţii privind 

calitatea muncii prestate: 

planificare, execuţie şi autocontrol 

la locul de muncă 

 cunoaşterea prevederilor 

principalelor standarde SR şi a 

prescripţiilor tehnice Colecţia 

ISCIR referitoare la calificarea 

sudorilor şi a procedurilor de 

sudare 

 cunoaşterea şi respectarea 

normelor de protecţie muncii şi 

PSI 

 

Categoriile de beneficiari  

 Persoane necalificate sau care au 

nivel scăzut de calificare 

 Angajaţi care nu primesc 

consiliere profesională pentru 

dezvoltarea carierei 

 Angajaţi care nu sunt motivaţi să 

participe la FPC sau care nu ştiu 

să îşi caute singuri instruirile de 

care au nevoie şi mizează doar 

pe disponibilitatea angajatorilor de 

a-i trimite la cursuri 

 

Beneficii participanţi 

 Obţinerea unei Diplome de 

absolvire conform cursului urmat, 

recunoscută la nivel naţional 

 Efecte pozitive asupra vieţii 

economice şi sociale 

 Creşterea veniturilor angajaţilor 

prin îmbunătăţirea performanţelor 

 Integrarea socială prin intermediul 

integrării profesionale 

 

 Creşterea încrederii angajaţilor în 

forţele proprii pe o piaţă a muncii 

dificilă 

 Consiliere şi orientare 

profesională individuală în 

vederea realizării planului de 

dezvoltare profesională 

Autorizări și certificări –  

Calificări 
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Documente necesare înscrierii 

 Ultimul act de studii 

 Act de identitate – copie 

 Formulare si declarații puse la 

dispoziție de organizator 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: test grilă 

 
Probă practică: constă în efectuarea 

unei suduri dintr-un anume tip, la 

alegere sau prin tragere la sorți 

 

TÜV Rheinland România va elibera 

un Certificat de calificare în meseria 

de Sudor pentru acei participanți 

care promovează examenul cu nota 

minimă 6 și care au cel puțin 90% 

prezență. Certificatul este 

recunoscut la nivel european și 

național și va fi emis de către 

Ministerul Educației si Ministerul 

Muncii.

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ACADEMY AND LIFE CARE  

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – cod NC 7214.2.1, calificare nivel 

2 
 

Lăcătuşul în construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de 

lucru ale acestora. 

Calificarea de lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic asigură absolventului capacitatea de a descrie din 

punct de vedere constructiv și funcțional echipamentele de proces utilizate în instalațiile industriale, care au drept 

scop obținerea unor produse finite trecând materiile prime prin diverse procese de prelucrare fizică, chimică sau 

fizico-chimică și de a executa operații în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele 

tehnologice și construcțiile metalice.

 

Disciplina 

Lăcătuș construcții metalice și 

utilaj tehnologic 

 

Nivel de calificare 

2 

 

Regiuni de susținere a 

cursurilor 

În funcție de solicitările primite, se 

pot organiza cursuri în orice 

localitate, în condițiile unui minim 

de 14 participanți. 

 

Durata 

720 ore împărțite astfel: 

 240 ore teorie 

 480 ore practică 

 

Obiective generale 

 Asigurarea funcționării 

mașinilor, utilajelor și a 

echipamentelor mecanice 

 Confecționarea pieselor 

metalice de schimb pentru 

diverse utilaje și efectuarea 

întreținerii și reparării acestora 

 Montarea pieselor, asamblarea 

utilajelor și efectuarea probelor 

de funcționare ale acestora 

 Decuparea, fasonarea, nituirea, 

sudarea și lipirea elementelor 

metalice și executarea 

încorporării lor 

 Verificarea și menținerea 

stocului de materiale, piese de 

schimb și scule, 

 Realizarea desenelor de 

execuție, citirea și întreținerea 

schițelor tehnice 

 Supravegherea periodică a 

ciclului de lucru pentru fiecare 

utilaj pentru a se asigura de 

buna funcționare a acestuia 

 Verificarea respectării normelor 

de calitate ale produselor 

realizate și remedierea 

deficiențelor apărute, 

 Asigurarea menținerii 

funcționarii corecte a aparatelor 

și instrumentelor de măsură și 

de control conform 

instrucțiunilor de lucru 

specificate 

 Aplicarea normelor de 

securitate a muncii, cât și 

normelor  de prevenire și 

stingere a incendiilor 

 

 

Categoriile de beneficiari  

 Persoane necalificate sau care 

au nivel scăzut de calificare 

 Angajaţi care nu primesc 

consiliere profesională pentru 

dezvoltarea carierei 

 Angajaţi care nu sunt motivaţi 

să participe la FPC sau care nu 

ştiu să îşi caute singuri 

instruirile de care au nevoie şi 

mizează doar pe 

disponibilitatea angajatorilor de 

a-i trimite la cursuri 

 

Beneficii participanţi 

 Obţinerea unei Diplome de 

absolvire conform cursului 

urmat, recunoscută la nivel 

naţional 

 Efecte pozitive asupra vieţii 

economice şi sociale 

 Creşterea veniturilor angajaţilor 

prin îmbunătăţirea 

performanţelor 

 Integrarea socială prin 

intermediul integrării 

profesionale 

 Creşterea încrederii angajaţilor 

în forţele proprii pe o piaţă a 

muncii dificilă 
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 Consiliere şi orientare 

profesională individuală în 

vederea realizării planului de 

dezvoltare profesională 

 

Documente necesare înscrierii 

 Ultimul act de studii 

 Act de identitate – copie 

 Formulare si declarații puse la 

dispoziție de organizator 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: test grilă 

 

Probă practică: constă în 

efectuarea unei lucrări practice în 

domeniu dintr-un anume tip, la 

alegere sau prin tragere la sorți 

 

TÜV Rheinland România va 

elibera un Certificat de calificare 

în meseria de Lăcătuș pentru acei 

participanți care promovează 

examenul cu nota minimă 6 și 

care au cel puțin 90% prezență. 

Certificatul este recunoscut la 

nivel european și național și va fi 

emis de către Ministerul Educației 

si Ministerul Muncii. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Mozaicar montator placaje – cod NC 7132.2.1, calificare nivel 2 
 

Ocupaţiile se practică în sectorul construcţiilor civile şi industriale, de către persoane independente sau angajate 

în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite, care execută lucrări de placări umede şi uscate cu materiale 

foarte diverse – plăci ceramice, lemn, piatră, metal, materiale compozite, sticlă etc. – atât în interiorul cât şi în 

exteriorul clădirilor, montează parchet din esenţe lemnoase sau laminat, toarnă mozaicuri în forme sau monolit şi 

montează linoleum, covor PVC şi mochete pentru finisarea unor suprafeţe diverse. 

Munca se realizează individual sau în echipă, alături de alţi muncitori finisori montatori de placaje, zidari-

tencuitori, zugravi, montatori pereţi şi tavane din ghips-carton, instalatori etc. sub coordonarea directă a şefului de 

echipă, a maistrului sau a şefului de şantier conform unor proceduri stricte şi a regulamentelor de ordine 

interioară proprii companiilor. 

Ocupaţiile se practică pe şantiere sau în puncte de lucru organizate la sediul/domiciliul beneficiarilor, pe timp de zi 

sau de noapte, în condiţii de lumină naturală sau artificială, în funcţie de organizarea lucrărilor şi termenele de 

execuţie, pe suprafaţa solului, la înălţime sau în subsoluri, în orice anotimp. Calitatea lucrărilor decurge din 

respectarea riguroasă a procedurilor de lucru şi a documentaţiei tehnice specifice: proiecte de execuţie, planuri 

de stereotomie, fişe tehnice ale produselor, agremente, normative tehnice în vigoare.

 

Disciplina 

Mozaicar montator placaje 

 

Nivel de calificare 

2 

 

Regiuni de susținere a cursurilor 

În funcție de solicitările primite, se 

pot organiza cursuri în orice 

localitate, în condițiile unui minim de 

14 participanți. 

 

Durata 

720 ore împărțite astfel: 

 240 ore teorie 

 480 ore practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective generale 

 Executarea placării  suprafețelor 

vechi sau nou construite cu plăci, 

după ce au fost parcurse toate 

operațiile pregătitoare  

 Realizarea desenelor de execuție, 

citirea și întreținerea schițelor 

tehnice  

 Protejarea,  sporirea rezistenței, 

îmbunătățirea gradului de confort 

și a aspectului suprafețelor 

 Repararea suporturilor 

deteriorate, identificarea 

materialele adecvate,  uneltelor și 

dispozitivelor necesare executării 

operațiilor de placare  

 Realizarea de placaje plane și 

verticale, remedierea defectelor, 

folosirea corectă a termenilor  

tehnici de specialitate  

 Aplicarea normelor de securitate a 

muncii, cat și normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor 

 

Categoriile de beneficiari  

 Persoane necalificate sau care au 

nivel scăzut de calificare 

 Angajaţi care nu primesc 

consiliere profesională pentru 

dezvoltarea carierei 

 Angajaţi care nu sunt motivaţi să 

participe la FPC sau care nu ştiu 

să îşi caute singuri instruirile de 

care au nevoie şi mizează doar 

pe disponibilitatea angajatorilor de 

a-i trimite la cursuri 

 

Beneficii participanţi 

 Obţinerea unei Diplome de 

absolvire conform cursului urmat, 

recunoscută la nivel naţional 

 Efecte pozitive asupra vieţii 

economice şi sociale 

 Creşterea veniturilor angajaţilor 

prin îmbunătăţirea performanţelor 

 Integrarea socială prin intermediul 

integrării profesionale 
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 Creşterea încrederii angajaţilor în 

forţele proprii pe o piaţă a muncii 

dificilă 

 Consiliere şi orientare 

profesională individuală în 

vederea realizării planului de 

dezvoltare profesională 

 

Documente necesare înscrierii 

 Ultimul act de studii 

 Act de identitate – copie 

 Formulare si declarații puse la 

dispoziție de organizator 

 
 
 

Forme de evaluare 
Probă scrisă: test grilă 
 
Probă practică: constă în efectuarea 
unei lucrări practice în domeniu, la 
alegere sau prin tragere la sorți 
 
TÜV Rheinland România va elibera 

un Certificat de calificare în meseria 

de Mozaicar pentru acei participanți 

care promovează examenul cu nota 

minimă 6 și care au cel puțin 90% 

prezență. Certificatul este 

recunoscut la nivel european și 

național și va fi emis de către 

Ministerul Educației si Ministerul 

Muncii. 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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