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Prezentul programul asigură formarea și certificarea specialiştilor capabili să activeze în palierele concepţiei, fabricaţiei, managementului proiectelor, şi al calităţii 

precum şi în managementul resurselor întreprinderii. Competenţele dobândite permit participanților să creeze și să stabilească specificații, să dezvolte, să 

implementeze și să monitorizeze echipamentele sau procesele ca parte a sistemului de producție. 

 

Finalizarea cu succes a nivelului expert pe diferite industrii se va înregistra în baza de date Certipedia, platforma publică în care sunt înregistrate toate calificările 

pentru care oferim servicii certificare de personal.  
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Inginer de Proces (Nivel: Inițiere) 
 

Inginerii de proces sunt responsabili pentru proiectarea, implementarea, controlul și optimizarea proceselor 

industriale, în special cele din industria chimică, petrochimică, agricultură, auto, prelucrarea mineralelor, materiale 

avansate, industria alimentară, farmaceutică și biotehnologică. 

 

Obiective 

Dezvoltarea de competențe în 

abordarea şi rezolvarea continuă a 

problemelor apărute în timpul 

activităţilor curente în cadrul unui 

sistem organizat, în vederea 

îmbunătăţirii continue. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Cerințe de înscriere 

- 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire a 

proceselor, producţie, inginerie, 

logistică şi resurse umane; personal 

direct productiv.  

 

Beneficii 

Cunoașterea și gestionarea la nivel 

introductiv a metodelor şi tehnicilor 

de: 

 colectare şi analiză a datelor;  

 identificare a problemei, evaluare 

și îmbunătățire.  

 

 

Tematică 

 Elementele procesului  

 Metode de culegere a datelor 

 Aspectele logistice 

 Identificarea problemelor 

 Analiza cauzelor problemelor 

 Evaluarea soluţiilor identificate 

 Indicatorii de performanţă 

 Aspectele ce caracterizează 

eficienţa  

 Etapele îmbunătăţirii proceselor  

 Metodologia de control al 

proceselor  

 Metodologia de îmbunătăţire 

continuă 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Academia & Life Care 

TÜV Rheinland România.  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inginer de Proces (Nivel: Mediu) 
 

Inginerii de proces sunt responsabili pentru proiectarea, implementarea, controlul și optimizarea proceselor 

industriale, în special cele din industria chimică, petrochimică, agricultură, auto, prelucrarea mineralelor, materiale 

avansate, industria alimentară, farmaceutică și biotehnologică. 

 
Obiective 

 Dezvoltarea de competențe în 

abordarea şi rezolvarea continuă 

a problemelor apărute în timpul 

activităţilor curente în cadrul unui 

sistem organizat, în vederea 

îmbunătăţirii continue. 

 Cunoștințe în reducerea 

consumurilor, a costurilor și 

creşterea productivităţii. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Cerințe de înscriere 

Parcurgerea modulului Inginer de 

Proces (Nivel: Inițiere). 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire a 

proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; personal 

direct productiv. 

 

Beneficii 

Cunoașterea și gestionarea la nivel 

mediu a metodelor şi tehnicilor de: 

 colectare şi analiză a datelor;  

 identificare și analiză a problemei, 

evaluare, control și îmbunătățire.  

 

Tematică 

 Elementele procesului - 

Caracterizarea proceselor, 

echipamentelor, materialelor, altor 

resurse specific necesare pentru 

realizarea proceselor. 

 Metode de culegere, structurare şi 

reprezentare a datelor 

 Metode de analiză a datelor şi 

îmbunătăţire a proceselor 

 Identificarea problemelor și 

analiza cauzelor problemelor 

 Evaluarea soluţiilor identificate 

 Caracteristicile proceselor cheie 

din cadrul organizaţiei  

 Aspectele ce caracterizează 

eficienţa  

 Etapele îmbunătăţirii proceselor  

 Metodologia de control al 

proceselor  

 Metodologia de standardizare a 

posturilor de lucru 

 Indicatorii de performanţă a 

proceselor  

 Sistemul de autoevaluare a 

organizării proceselor  

 Sistemele recunoscute de 

management al proceselor 

 Analiza şi controlul proceselor 

 Metodologia de îmbunătăţire 

continuă 

 Sistemele recunoscute de 

management al proceselor 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Academia & Life Care 

TÜV Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inginer de Proces (Nivel: Avansat)  
 

Inginerii de proces sunt responsabili pentru proiectarea, implementarea, controlul și optimizarea proceselor 

industriale, în special cele din industria chimică, petrochimică, agricultură, auto, prelucrarea mineralelor, materiale 

avansate, industria alimentară, farmaceutică și biotehnologică. 

 
Obiective 

 Gestionarea unui sistem 

organizat astfel încât să permită 

abordarea şi rezolvarea 

continuă a problemelor apărute 

în timpul activităţilor curente, 

pentru a permite îmbunătăţirea 

continuă a rezultatelor obţinute. 

 Cunoștințe în reducerea 

consumurilor şi costurilor, 

creşterea productivităţii, 

reducerea timpului de livrare, 

creşterea flexibilităţii în 

satisfacerea cerinţelor clienţilor, 

etc. – toate aceste îmbunătăţiri 

având ca efect creşterea 

competitivităţii. 

 

Durată 

 5 zile 

 

Cerinţe de înscriere 

 parcurgerea modulului Inginer 

de Proces (Nivel: Mediu) şi/sau  

 experienţă minimă de 2 ani în 

echipe de lucru pe diverse  

procese şi/sau proiecte. Se va 

demonstra prin completarea 

modelului de CV transmis către 

participant din care trebuie să 

rezulte experienţa aferentă și 

prin pre-evaluarea cunoştinţelor 

în sistem on-line. 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv.   

 

Beneficii 

Cunoașterea și gestionarea la 

nivel avansat a metodelor şi 

tehnicilor de: 

 colectare, structurare, 

reprezentare şi analiză a 

datelor;  

 identificare și analiză a 

problemei, evaluare, control și 

instrumente de îmbunătățire 

(metode de standardizare a 

muncii, management vizual). 

 

Tematică 

 Caracterizarea proceselor, 

echipamentelor, materialelor, 

altor resurse specific necesare 

pentru realizarea proceselor. 

 Metode de culegere, structurare 

şi reprezentare a datelor 

 Metode de analiză a datelor şi 

îmbunătăţire a proceselor 

 Metode de planificare a 

soluţiilor de îmbunătăţire a 

proceselor 

 Metode de cuantificare şi 

alocare a resurselor necesare 

pentru îmbunătăţirea proceselor 

 Metode de stabilire a 

priorităţilor 

 Metode şi proceduri de 

asigurare a calităţii şi de 

management al proiectelor de 

îmbunătăţire 

 Metode de evaluare a 

progresului proiectelor de 

îmbunătăţire 

 Identificarea şi formularea 

problemelor cronice 

 Metode de analiză pentru 

diagnosticul problemelor şi 

analiză a cauzelor 

 Metode de sinteză pentru 

identificarea soluţiilor potenţiale 

şi selectarea celei mai potrivite 

soluţii pentru rezolvarea 

problemei 

 Metode de măsurare a 

rezultatelor şi performanţelor şi 

cuantificarea de indicatori 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Academia & 

Life Care TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inginer de Proces (Nivel: Expert în industria auto) 
 

Industria auto, un domeniu cu cerinţe specifice, necesită resurse umane care să deţină competenţe specifice 

domeniului, pentru a fi capabile să gestioneze dezvoltarea, implementarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire 

continuă a proceselor. Nivelul Expert gestionează şi este responsabil pentru proiectarea, implementarea, 

monitorizarea și optimizarea tuturor proceselor din industria auto. 

 

Obiective 

 Gestionarea resurselor 

necesare pentru dezvoltarea 

proceselor din cadrul unui 

proiect 

 Dezvoltarea abilităților de 

management și control  

 Aport esențial prin experiență și 

profesionalism în echipa 

multidisciplinară în cadrul unui 

proiect, aducând valoare 

adăugată 

 

Durată 

4 zile (1 zi teorie + 3 zile 

workshop) 

 

Cerinţe de înscriere curs și 

examinare 

 Participarea cu succes la cele 4 

module ale programului de 

instruire "Nivel Expert de 

Inginer Proces în Industria 

Automotive", recunoscut de 

organismul de certificare. 

Admiterea la examen se face în 

condiţiile în care candidatul a 

parcurs minim 80% din unitățile 

de învățământ ale tuturor 

modulelor, sau 

 Minim 2 ani de experiență 

relevantă în echipele de lucru 

pe diferite procese și / sau 

proiecte, dovedită prin 

completarea modelului CV de la 

TR România și pre-evaluarea 

on-line a cunoștințelor, 

respectiv participarea cu 

succes la modulele 3 și 4 ale 

program de formare sau 

 Minim 5 ani de experiență în 

domeniul proceselor și / sau 

proiectelor din industria auto, 

dovedită prin completarea 

modelului CV de la TR 

România și pre-evaluarea on-

line a cunoștințelor, respectiv 

participarea cu succes la 

modulul 4 al programului de 

formare . 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv.  

 

Beneficii 

 Cursanții vor beneficia de un 

curs interactiv bazat pe 

elemente teoretice și practice; 

 La finalizarea cursului, 

participanții își vor îmbunătăți și 

aprofunda experiența în 

coordonarea tehnicienilor de 

proces; controlul și 

monitorizarea proceselor de 

producție în scopul creșterii 

productivității  

 Participanții vor putea contribui 

activ în realizarea și 

actualizarea PFMEA;  

realizarea de Root Cause 

Analysis în cazul deviațiilor de 

proces; monitorizarea și 

îmbunătățirea proceselor pentru 

noile produse / linii de 

producție; efectuare pre-

acceptare și acceptare pentru 

echipamentele de lucru; 

realizare studii de timp pentru 

toate procesele de producție.  

 

Tematică 

Interfața cu procesul de 

proiectare și dezvoltare produs: 

 De la proiectare și dezvoltare 

produs până la dezvoltare 

proces 

 Corelarea activităților de 

inginerie producție (inginerie 

suprapusă) 

 De la faza de cotație până la 

startul producției 

 Procesul de gestionare a 

schimbărilor de inginerie 

 Producție și îmbunătățire 

continuă 

 

Proiectare proces: 

 Planificarea resurselor 

(asigurarea capacității) 

 Studiu de timpi și validarea 

capacității 

 Flux material și pașii de 

adăugare valoare 
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 Integrarea principiilor 

ergonomice în proiectarea și 

optimizarea procesului  

 Definirea standardelor de 

producție și eliberarea 

documentației de proces  

 Validarea echipamentului și a 

procesului 

 

Implementare proces: 

 Definirea cerințelor 

echipamentelor de producție, 

asigurarea livrării 

echipamentului și instalarea în 

fabrică 

 Dezvoltarea, implementarea și 

controlul proceselor noi 

 Gestionarea problemelor de 

echipament și proces 

 Predarea procesului 

 Raportarea progresului către 

echipa de management 

 

Îmbunătățirea continuă: 

 Efectuarea analizelor de 

productivitate proces 

 Implementarea planurilor de 

acțiune pentru îmbunătățiri 

 Optimizarea timpului de 

execuție reglaje de operare;  

SMED (Single Minute 

Exchange of Die)  

 Controlul procesului pe termen 

lung 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă şi întrebări 

deschise. Participanţilor care 

promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internaţional în limba engleză din 

partea Organismului de 

Certificare Personal PersCert, cu 

o valabilitate de 3 ani prin care se 

vor certifica următoarele 

competenţe: 

 Utilizarea de concepte şi 

metode în domeniul Ingineriei 

industriale; 

 Utilizarea proceselor, fluxurilor, 

principiilor, metodelor şi 

instrumentelor (inclusiv 

software) specifice pentru 

dezvoltarea de produse şi 

tehnologii 

 Proiectarea avansată a 

tehnologiilor, echipamentelor şi 

sistemelor de fabricaţie 

 Analiza aprofundată, 

proiectarea şi implementarea 

managementului întreprinderii, 

managementului calităţii, 

precum şi a managementului 

proiectelor industriale; 

 Aplicarea metodelor, 

procedeelor şi instrumentelor 

destinate planificării, controlului 

şi îmbunătăţirii calităţii 

proceselor. 

 

Re-Certificare 

 O reînnoire a certificatului 

pentru o perioadă suplimentară 

de 3 ani este posibilă la finalul 

perioadei de valabilitate a 

certificatului existent. 

Prelungirea se efectuează doar 

pe baza unei cereri scrise. 

Cererea poate fi depusă cel mai 

devreme cu 3 luni înainte de 

expirarea certificatului existent. 

Reînnoirea trebuie finalizată cel 

târziu la 3 luni de la expirare. 

 Pentru reînnoirea certificatului 

trebuie dovedite următoarele 

aspecte: 

1. Efectuarea cursului de 

Inginer Proces – Nivel Expert, 

sau 

2. Participarea la 2 zile 

workshop, modulul de follow-up 

aferent cursului de Inginer 

Proces – Nivel Expert.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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