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Specialist în Sisteme de Management al Calității conform ISO 9001:2015   
 

Ediția ISO 9001 propusă pentru 2015 este a cincea, înlocuiește ediția a 4-a (ISO 9001:2008); ea a fost revizuită 

din punct de vedere tehnic pentru a adopta unificarea și înțelegerea structurilor la nivel înalt. 

Adoptarea unui sistem de management al calității este o decizie strategică pentru o organizație care poate ajuta  

la îmbunătățirea performanței de ansamblu și să ofere o bază solidă pentru inițiativele de dezvoltare durabilă. 

 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor, 

proceselor şi produselor cu 

cerinţele / procedurile sistemului 

de management al calității 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi contractuate 

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

 Leadership 

 Responsabili cu sistemul de 

management  al calității 

 Persoanelor care doresc ulterior 

să devină auditori 

 Personal implicat în 

implementarea sistemului de 

management al calității  

 

Beneficii 

 Competența de Specialist în 

Sisteme de management al 

Calității conform ISO 9001:2015 

 Munca în echipă 

 Competența pentru 

Implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de 

Management al Calității 

 Perfecționarea profesională 

 Planificarea auditului  

 Analiza preliminara a informațiilor 

documentate 

 Completarea documentelor de 

lucru 

 

Tematică 

 Prezentarea cerințelor sistemului 

de management al calității 

conform standardului ISO 

9001:2015 

 Cele șapte principii ale 

managementului calității  

 SR EN ISO 9001:2015 vs. SR EN 

ISO 9001:2008 

 Planul de tranziție și certificare 

 Documente de orientare pe teme 

specifice, ex. gândirea bazată pe 

riscuri  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000059726, cu o valabilitate 

de 3 ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 Determinarea conformității 

sistemului de management ISO 

9001:2015 și a documentelor de 

referință 

 Determinarea conformității 

activităților cu cerințele ISO 

9001:2015 / documentele 

sistemului de management 

 Evaluarea capacității sistemului 

de management de a asigura 

respectarea cerințelor 

reglementate și a altor cerințe pe 

care organizația le are în viziune 

în privința calității 

 Evaluarea eficacității sistemului 

de management în 

implementarea politicii stabilite și 

a obiectivelor și țintelor specificate 

 Specialiștii ISO 9001:2015 cu 

certificatul certificat TÜV 

Rheinland au cunoștințe de bază 

privind cerințele unui sistem de 

management al calității. 

 Ele sunt în măsură să aplice 

sistemele și documentele de 

management al calității și să le 

dezvolte în continuare. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Sisteme de management –  

Managementul calității 
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Auditori interni pentru sisteme de management al calităţii conform ISO 

9001:2015 și ISO 19011:2018. Structura HLS și abordarea bazată pe riscuri  
 

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management al calității 

inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditurilor sistemelor de management. Este 

aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri interne și externe ale sistemelor de 

management al calității. 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management cu standardul ISO 

9001:2015 și  documentele de 

referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor, 

proceselor şi produselor cu 

cerinţele / procedurile SMC 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi contractuale  

 Evaluarea eficacităţii sistemului de 

management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 Identificarea zonelor de 

îmbunătăţire potenţială a SMC 
 

Durată 

 3 zile 
 

Grup țintă 

 Responsabilii cu managementul 

calității în organizații 

 Persoanele desemnate cu 

efectuarea auditului intern al 

calității în organizații 

 Persoanelor care doresc să 

efectueze audituri de terță parte 

pentru sisteme de management al 

calităţii a unei organizaţii care are 

în curs de implementare, 

certificare sistemul ISO 9001:2015 

şi menţinerea certificării sistemului 

Beneficii 

 Competența de auditor  

 Comunicarea specifică activității 

de audit 

 Munca în echipa de audit 

 Perfecționarea pregătirii 

profesionale 

 Analiza și aprecierea conformității 

și eficacității sistemului calității 

 Colectarea și structurarea 

informațiilor specifice activității de 

audit 

 Conducerea auditului 

 Examinarea documentelor 

referitoare la sistemul calității și 

întocmirea raportului de 

examinare 

 Întocmirea documentelor specifice 

activității de audit 

 Întocmirea raportului de audit 

 Planificarea activității de audit 
 

Tematică 

 Cerinţe ale standardului ISO 

9001:2015, respectiv ISO 

19011:2018 

 Aşteptări ale organismului de 

certificare  

 Prezentarea standardului ISO 

9001:2015 

 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditului 

 Tehnici de audit, prelucrarea 

informaţiilor 

 Cerințe și procedura de audit , 

pregătirea, desfășurarea și 

evaluarea auditului intern 

 Rapoarte de neconformităţi, raport 

de audit  
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform calificării 

din platforma Certipedia cu ID Nr. 

0000059448, cu o valabilitate de 3 

ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 Cunoașterea standardelor 

normative pentru audit: ISO 9001, 

ISO 19011 

 Planificarea programelor de audit 

 Pregătirea, elaborarea și 

documentarea programelor de 

audit 

 Comunicare, tehnici de 

chestionare/auditare 

 Rezultate / Raport de audit 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Sisteme de management –  

Managementul calității 
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Tranziţia de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015. Structura HLS și abordarea 

bazată pe riscuri  
 

Adoptarea unui sistem de management al calității este o decizie strategică pentru o organizație care poate ajuta  

la îmbunătățirea performanței de ansamblu și să ofere o bază solidă pentru inițiativele de dezvoltare durabilă. 

Ediția ISO 9001 propusă pentru 2015 este a cincea, înlocuiește ediția a 4-a (ISO 9001:2008). Ea a fost revizuită 

din punct de vedere tehnic pentru a adopta unificarea și înțelegerea structurilor la nivel înalt. 

 

Obiective 

 Noutăţile pe care le aduce ISO 

9001:2015. Capacitatea de a 

furniza în mod constant produse 

și servicii care satisfac cerințele 

clientului și aplică cerințele legale 

și de reglementare  

 Se referă la riscurile și 

oportunitățile asociate cu 

contextul și obiectivele acesteia 

 Conformitate a sistemului de 

management cu standardul ISO 

9001:2015 și  documentele de 

referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor, 

proceselor şi produselor cu 

cerinţele / procedurile sistemului 

de management al calității 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi contractuale  

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 

Durată 

 2 zile 

 

 

 

 

Grup țintă 

Această instruire este recomandată 

persoanelor care fac/ vor face parte 

din echipa de conducere,  firmelor 

de consultanță, și tuturor 

proprietarilor de proces  pentru 

sisteme de management al calității 

a unei organizaţii care are în curs 

de tranziție și certificare noile 

standarde. 

 

Beneficii 

 Competențe în:  

 Conducerea și administrarea 

proceselor și a SMC;  

 Aplicarea metodologiei PDCA 

la nivel de proces și SMC; 

 Planificarea operațională în 

cadrul SMC;  

 Integrarea procesului de 

management al riscului la 

nivel de SMC;  

 Conducerea echipelor de 

proces; 

 Monitorizare, măsurare, 

analiză și îmbunătățirea SMC;  

 Analiza și aprecierea 

conformității și eficacității 

sistemului de management al 

calității;  

 Munca în echipa de audit. 

 

 

Tematică 

 Anexa HLS 

 Tranziţia de la ISO 9001:2008 la 

ISO 9001:2015  

 Prezentarea standardului ISO 

9001:2015  

 Planul de tranziție și certificare 

 Documente de orientare pe teme 

specifice, de exemplu gândirea 

bazata pe riscuri 

 Comparația dintre ISO 9001:2008 

și 9001:2015  

 

Forme de evaluare 

Participanţilor li se acordă 

Confirmarea de participare la curs 

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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Managementul riscului bazat pe modificările standardului ISO 9001  
 

Fiecare organizație, indiferent de tipul și mărimea sa, desfășoară o mulțime de activități care implică riscuri. 

Pentru gestionarea eficientă a acestor riscuri este necesar a se parcurge un proces bine structurat care 

presupune identificarea și analiza riscurilor  precum și evaluarea lor în vederea tratării optime. Pe parcursul 

acestui proces, organizațiile comunică și se consultă cu părțile interesate, monitorizând și verificând continuu 

riscurile și mijloacele de control. Tot acest proces este detaliat în standardul ISO 31000:2010. 

ISO 31000:2010 este un standard internațional care furnizează principii și linii directoare generale referitoare la 

managementul riscului. Acest standard nu este specific unei industrii sau unui sector de activitate, putând fi 

utilizat de orice organizație, indiferent de specificul ei. Standardul ISO 31000:2010 nu urmărește să promoveze 

uniformizarea managementului riscului în cadrul organizațiilor, scopul său fiind armonizarea proceselor de 

management al riscului din standardele existente și viitoare. Este un standard care poate fi aplicat oricărui tip de 

risc, indiferent de natura sa, cu consecințe pozitive sau negative.  

Prin lansarea noii versiuni a standardului ISO 9001, sunt evidențiate o serie de adaptări și schimbări cu impact 

direct asupra modului în care este privită zona de management  a riscului.  

Obiective 

 Înțelegerea și cunoașterea 

conceptelor folosite în 

managementului riscurilor şi a 

modului în care acestea sunt 

utilizate în practică 

 Înțelegerea procesului de 

management al riscurilor și 

cunoașterea etapelor sale 

 Cunoașterea principalelor tehnici 

utilizabile în managementul 

riscurilor  

 Înțelegerea aplicabilității tehnicilor 

prezentate 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Manageri de la toate nivelurile şi din 

toate domeniile, responsabili de 

procese, persoane care se ocupă 

de și care sunt interesate în 

managementul riscurilor în 

organizaţii de orice mărime 

Beneficii 

În urma absolvirii acestui curs, 

participanții vor acumula cunoștințe 

actualizate privind managementul 

riscului și vor înțelege modul în care 

acestea pot fi aplicate în practică în 

organizații în care își desfășoară 

activitatea. Pornind de la exemplele 

utilizate pe perioada cursului, ei vor 

fi în măsură să transfere 

cunoștințele acumulate în 

contextual concret al realității cu 

care se confruntă la locul de muncă. 

 

Tematică 

 Introducere în managementul 

riscurilor. Terminologie. Principii şi 

linii directoare.  

 Definirea și clasificări ale riscurilor  

 Proiectarea cadrului 

organizaţional pentru gestionarea 

riscului.  

 Implementarea managementului 

riscului. Stabilirea contextului.  

 Identificarea riscului. Metode.  

 Analiza și estimarea riscului.  

 Metode de evaluare a riscurilor  

 Impactul riscului. Criterii de 

impact. Tratarea riscului.  

 Succes şi greșeli în 

implementarea sistemului de 

management al riscului. 

 Principalele modificări aduse de 

noua versiune a standardului ISO 

9001: 2015. Beneficii și avantaje 

 

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 

Sisteme de management –  

Managementul calității 
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Specialist în Sisteme de management de mediu conform ISO 14001:2015 
 

Realizarea unui echilibru între mediul, societate și economie este considerată esențială pentru a răspunde 

necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor. 

Dezvoltarea durabilă ca obiectiv este realizat prin echilibrarea cei trei piloni ai durabilității. 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management cu standardul ISO 

14001:2015 și  documentele de 

referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor cu 

cerinţele standardului ISO 

14001:2015/ documentele 

sistemului de management 

 Evaluarea capabilităţii 

sistemului de management de a 

asigura conformitatea cu 

cerinţele reglementate şi cu alte 

cerințe la care organizația a 

subscris referitoare la mediu 

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în realizarea 

politicii stabilite şi a obiectivelor 

și țintelor specificate 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

 Responsabili cu sistemul de 

management de mediu în 

organizații 

 Responsabili protecția mediului 

 Specialiști/experți de mediu 

 Persoanele desemnate cu 

auditul intern de mediu în 

organizații 

 Persoanelor care doresc ulterior 

să efectueze audituri de terță 

parte 

Beneficii 

 Competența de Specialist în 

Sisteme de management de 

mediu conform ISO 14001:2015 

 Comunicare interpersonală 

 Munca în echipă 

 Competența pentru 

implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de 

Management de Mediu 

 Perfecționarea profesională 

 Planificarea auditului de mediu 

 Analiza preliminară a 

informațiilor documentate 

 Completarea documentelor de 

lucru 

 Realizarea auditului de mediu 

 

Tematică 

 Cerinţe ale standardului ISO 

14001:2015  

 TRANZIŢIA DE LA ISO 

14001:2004 si 14001:2015 

 ANEXA HLS 

 Prezentarea standardului ISO 

14001:2015 

 Planul de tranziție și certificare 

 Documente de orientare pe 

teme specifice, ex gândirea 

bazata pe riscuri 

 Comparația dintre ISO 

14001:2004 si 14001:2015  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de 

Certificare Personal PersCert 

conform calificării din platforma 

Certipedia cu ID Nr. 0000059475, 

cu o valabilitate de 3 ani prin care 

se vor certifica următoarele 

competențe: 

 Determinarea conformității 

sistemului de management ISO 

14001: 2015 și a documentelor 

de referință 

 Determinarea conformității 

activităților cu cerințele din ISO 

14001: 2015 / documentele 

sistemului de management 

 Evaluarea capacității sistemului 

de management de a asigura 

respectarea cerințelor 

reglementate și a altor cerințe 

pe care organizația le-a 

conceput despre mediul 

înconjurător 

 Evaluarea eficacității sistemului 

de management în 

implementarea politicii stabilite 

și a obiectivelor și țintelor 

specificate 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

 

 

Sisteme de management –  
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Auditori interni pentru sisteme de management de mediu conform ISO 

14001:2015 si ISO 19011:2018. Structura HLS și abordarea bazată pe riscuri 
 

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management de mediu 

inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditurilor sistemelor de management. Este 

aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri interne și externe ale sistemelor de 

management de mediu. 

 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management cu standardul ISO 

14001:2015 și  documentele de 

referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor cu 

cerinţele standardului ISO 

14001:2015/ documentele 

sistemului de management 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi cu alte cerințe la 

care organizația a subscris 

referitoare la mediu 

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în realizarea 

politicii stabilite şi a obiectivelor și 

țintelor specificate 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

 Responsabili cu sistemul de 

management de mediu in 

organizații 

 Responsabili protecția mediului 

 Specialiști/experți de mediu 

 Persoanele desemnate cu auditul 

intern de mediu în organizații 

 Persoanelor care doresc ulterior 

să efectueze audituri de terță 

parte 

 

Beneficii 

 Competența de auditor 

 Comunicare interpersonală 

 Munca în echipă 

 Organizarea desfășurării auditului 

de mediu 

 Perfecționarea profesională 

 Planificarea auditului de mediu 

 Analiza preliminară a 

documentației 

 Completarea documentelor de 

lucru 

 Coordonarea echipei  de audit 

 Întocmirea rapoartelor 

 Realizarea auditului de mediu 

 

Tematică 

 Cerinţe ale standardului ISO 

14001:2015,  respectiv ISO 

19011:2018  

 Aşteptări ale organismului de 

certificare 

 Prezentarea standardului ISO 

14001:2015 

 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditului 

 Tehnici de audit, prelucrarea 

informaţiilor  

 Cerințe și procedura de audit , 

aspecte practice privind controlul 

SMM, pregătirea, desfășurarea și 

evaluarea auditului intern 

 Rapoarte de neconformităţi, 

raport de audit.  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000059467, cu o valabilitate 

de 3 ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 Standarde normative pentru audit: 

ISO 14001, ISO 19011 

 Planificarea programelor de audit 

 Realizarea programelor de audit 

 Comunicare, tehnici de întrebare 

 Rezultate / Raport de audit 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Tranziţia de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015. Structura HLS și abordarea 

bazată pe riscuri  
 

Realizarea unui echilibru între mediu, societate și economie este considerată esențială pentru a răspunde 

necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor ca pilon de 

sustenabilitate. 

Această a treia ediție din 2015 anulează și înlocuiește a doua ediție (ISO 14001:2004), care a fost revizuită 

tehnic. 

 

Obiective 

 Noutăţile pe care le aduce ISO 

14001:2015. Determinarea 

gradului de conformitate a 

sistemului de management cu 

standardul ISO 14001:2015 și  

documentele de referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor cu 

cerinţele standardului ISO 

14001:2015/ documentele 

sistemului de management 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi cu alte cerințe la 

care organizația a subscris 

referitoare la mediu 

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în realizarea 

politicii stabilite şi a obiectivelor și 

țintelor specificate. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire este recomandată 

persoanelor care fac/ vor face parte 

din echipa de conducere,  firmelor 

de consultanță, și tuturor 

proprietarilor de proces  pentru 

sisteme de management al mediului 

a unei organizaţii care are în curs 

de tranziție și certificare noile 

standarde. 

 

Beneficii 

 Competențe în:  

 Conducerea și administrarea 

proceselor de mediu;  

 Aplicarea metodologiei PDCA 

la nivel de proces și sistem de 

management de mediu 

(SMM);  

 Planificarea operațională în 

cadrul SMM;  

 Integrarea procesului de 

management al riscului la 

nivel de SMM;  

 Conducerea echipelor de 

proces;  

 Monitorizare, măsurare, 

analiza și îmbunătățirea 

SMM; 

 Analiza și aprecierea 

conformității și eficacității 

sistemului de management de 

mediu; 

 Munca în echipa de audit. 

 

Tematică 

 Tranziția de la ISO 14001:2004 

la14001:2015 

 Anexa HLS 

 Prezentarea standardului ISO 

14001:2015 

 Planul de tranziție și certificare 

 Documente de orientare pe teme 

specifice, de exemplu gândirea 

bazata pe riscuri 

 Comparația dintre ISO 

14001:2004 și 14001:2015  

 

Forme de evaluare 

Participanţilor li se acordă 

Confirmarea de participare la curs 

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 în cerinţe legale de mediu  
 

Integrarea în spaţiul european presupune în primul rând alinierea la standardele europene de calitate a producţiei 

şi serviciilor, creşterea performanţelor economice (prin controlul foarte atent al cheltuielilor operaţionale, creşterea 

productivităţii şi a competitivităţii echipelor comerciale). În contextul standardelor de management de mediu, 

clauza 4.3.2. referitoare la cerinţele legale şi alte cerinţe precizează ca obligativitate faptul că trebuiesc 

identificate şi să se asigure accesul la legislaţia referitoare la aspectele de mediu ale organizaţiei, precum şi la 

alte cerinţe care sunt aplicabile organizaţiei. 

 

Obiective 

 Surse de informare pentru 

domeniile legislative 

 Identificarea principalelor 

documente legislative şi 

reglementărilor de mediu cu 

caracter 

 Reglementări legislative 

referitoare la autorizarea 

activităţilor 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează în primul rând 

specialiştilor în managementul 

mediului şi se referă atât la 

cunoaşterea legislaţiei privind 

protecţia mediului, cât şi la 

aplicarea practică a acesteia. Se 

mai adresează persoanelor care au 

responsabilităţi în auditarea internă 

sau externă a sistemului de 

management de mediu. 

 

Beneficii 

 Cunoașterea Reglementărilor 

legislative referitoare la 

autorizarea activităţilor, la 

prevenirea poluării apelor, la 

prevenirea poluării aerului, la 

prevenirea poluării solului, 

managementul deşeurilor 

(periculoase şi nepericuloase) 

 Reglementări legislative 

referitoare la managementul 

substanţelor periculoase. 

 

Tematică 

 Principalele documente legislative 

şi reglementări de mediu cu 

caracter general; Reglementări 

legislative referitoare la 

autorizarea activităţilor 

 Reglementări legislative 

referitoare la prevenirea poluării 

apelor; Reglementări legislative 

referitoare la prevenirea poluării 

aerului 

 Reglementări legislative 

referitoare la prevenirea poluării 

solului, managementul deşeurilor 

(periculoase şi nepericuloase) 

 Reglementări legislative 

referitoare la managementul 

substanţelor periculoase; Alte 

reglementări legale conexe cu 

reglementările de mediu 

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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Tranziția de la OHSAS 18001 la EN ISO 45001:2018. Seminar de informare ISO 

45001 

 
Noul standard ISO 45001 este conceput pentru a îndeplini așteptările tot mai ridicate în domeniul 

managementului sănătății și al securității ocupaționale. După lansarea unui proiect final (FDIS) la sfârșitul lunii 

noiembrie 2017, norma a fost publicată în cele din urmă la 12 martie 2018. Ca urmare a publicării au apărut 

întrebări din partea companiilor care dispun deja de certificare OHSAS 18001 sau care sunt în curs de obținere a 

certificării ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea ocupațională. Care sunt modificările? Care sunt aspectele 

de care trebuie să se țină cont? 

ISO 45001 ilustrează faptul că societățile trebuie să se gândească dincolo de propriile lor orizonturi atunci când 

vine vorba despre sănătatea și securitatea ocupațională și că trebuie să se țină cont și de condițiile de muncă 

pentru furnizori și prestatori de servicii. 

 

Obiective 

 Familiarizarea, interpretarea și 

alinierea cu schimbările aduse de 

cerințele standardului ISO 45001 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaților din diferite organizații 

care participă la implementarea, 

alinierea unui sistem de 

management al SSO și pregătirea 

acestuia pentru certificare, cât și 

firmelor deja certificate, unde 

prioritatea se axează pe 

familiarizarea, interpretarea și 

alinierea cu schimbările aduse de 

cerințele standardului ISO 45001 

 

Beneficii 

 Cunoștințe de aliniere al unui 

sistem de management la noile 

cerințe 

 Aprofundarea schimbărilor în 

comparație cu OHSAS 18001. 

 

Tematică 

 Introducerea cu privire la 

standardul ISO 45001:2018 

 Contextul organizației 

 Participarea personalului de 

conducere și de execuție 

 Planificare 

 Asistență 

 Operare 

 Evaluarea performanței 

 Îmbunătățire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

- 

 

Participanţilor li se acordă 

Confirmarea de participare la curs 

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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Reprezentant OHSM ISO 45001 (TÜV) – 3 zile 

 
Noul standard ISO 45001 este conceput pentru a îndeplini așteptările tot mai ridicate în domeniul 

managementului sănătății și al securității ocupaționale. După lansarea unui proiect final (FDIS) la sfârșitul lunii 

noiembrie 2017, norma a fost publicată în cele din urmă la 12 martie 2018. Ca urmare a publicării au apărut 

întrebări din partea companiilor care dispun deja de certificare OHSAS 18001 sau care sunt în curs de obținere a 

certificării ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea ocupațională. Care sunt modificările? Care sunt aspectele 

de care trebuie să se țină cont? 

ISO 45001 ilustrează faptul că societățile trebuie să se gândească dincolo de propriile lor orizonturi atunci când 

vine vorba despre sănătatea și securitatea ocupațională și că trebuie să se țină cont și de condițiile de muncă 

pentru furnizori și prestatori de servicii. 

 

Obiective 

Însușirea cunoștințelor: 

 necesare de a îmbunătăți și a 

asigura un loc de muncă sigur și 

sănătos pentru angajați și alte 

persoane aflate în 

responsabilitatea organizației. 

 pentru îmbunătățirea continuă a 

organizațiilor care utilizează 

abordarea PDCA 

 pentru atenuarea tuturor riscurilor 

la locul de muncă și de sănătate 

 pentru furnizarea de dovezi ale 

unui sistem eficient de 

management al sănătății și 

securității ocupaționale angajaților 

și altor părți interesate. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

specialiștilor în domeniul securității 

muncii, ofițeri de securitate sau 

persoanelor care nu au experiență 

în domeniul OHSAS 18001. 

  

 

Beneficii 

 Cunoștințe de aliniere al unui 

sistem de management la noile 

cerințe. 

 Aprofundarea schimbărilor în 

comparație cu OHSAS 18001.  

 Cunoașterea standardului ISO 

45001 și aplicarea și 

implementarea cerințelor aferente 

sub forma unui proiect - sistemul 

de management integrat - 

integrabilitatea unui sistem de 

management al securității și 

sănătății ocupaționale într-un 

sistem de management al calității 

și de mediu 

 Cunoștințe legate de 

îmbunătățirea performanței și a 

eficacității OH&S – incidente, 

neconcordanțe și acțiune de 

corectare și perfecționarea 

continuă 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică 

 Definiții 

 Prezentarea introductivă a unui 

sistem de management al 

sănătății și securității ocupaționale 

 Managementul securității 

ocupaționale în conformitate cu 

SCC 

 Implementarea normei ISO 45001 

sub forma unui proiect 

 Obiectivele noului standard ISO 

45001: 2018 

 Comparație ISO 45001 - OHSAS 

18001  

 Prezentare standard ISO 45001 

 Structură la nivel înalt (HLS) 

 Cerința 1 – Domeniu de 

aplicare 

 Cerința 2 – Referințe 

normative 

 Cerința 3 – Termeni și definiții 

 Clauza 4 – Contextul 

organizației  

 Cerința 5 – Leadership și 

participarea lucrătorilor  

 Cerința 6 – Planificare  

 Cerința 7 – Suport 

 Cerința 8 – Operare  
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 Cerința 9 – Evaluarea 

performanței 

- Cerința 9.2: Audit intern 

- Cerința 9.3: Analiza 

efectuată de management 

 Cerința 10 - Îmbunătățire 

- Cerința 10.1: Generalități 

- Cerința 10.2: Incident, 

neconformitate și acțiune 

corectivă 

- Clauza 10.3: Îmbunătățire 

continuă 

 

Mențiune: pe toată perioada 

cursului se vor prezenta studii de 

caz, exerciții practice, exerciții și 

activități de grup. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000062059, cu o valabilitate 

nelimitată prin care se vor certifica 

următoarele competențe 

 ISO 45001 ff. 

 Adoptarea Anexei SL, înțelegerea 

structurii HLS 

 Contextul organizației 

 Leadership și participarea 

lucrătorilor 

 Gândirea bazată pe risc și 

abordarea procesuală 

 Prevenirea rănirii și îmbolnăvirii 

 Aspecte juridice fundamentale / 

responsabilitate corporativă 

 Bazele sistemelor de 

management operațional 

 Integrarea în alte sisteme de 

management 

 Managementul documentelor 

 Documentarea unui sistem de 

management al securității și 

securității ocupaționale.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Reprezentant OHSM ISO 45001 (TÜV) – 2 zile 
 

Noul standard ISO 45001 este conceput pentru a îndeplini așteptările tot mai ridicate în domeniul 

managementului sănătății și al securității ocupaționale. După lansarea unui proiect final (FDIS) la sfârșitul lunii 

noiembrie 2017, norma a fost publicată în cele din urmă la 12 martie 2018. Ca urmare a publicării au apărut 

întrebări din partea companiilor care dispun deja de certificare OHSAS 18001 sau care sunt în curs de obținere a 

certificării ISO 45001. Care sunt modificările? Care sunt aspectele de care trebuie să se țină cont? 

ISO 45001 ilustrează faptul că societățile trebuie să se gândească dincolo de propriile lor orizonturi atunci când 

vine vorba despre sănătatea și securitatea ocupațională și că trebuie să se țină cont și de condițiile de muncă 

pentru furnizori și prestatori de servicii. 

Obiective 

Însușirea cunoștințelor: 

 necesare de a îmbunătăți și a 

asigura un loc de muncă sigur și 

sănătos pentru angajați și alte 

persoane aflate în 

responsabilitatea organizației. 

 pentru îmbunătățirea continuă a 

organizațiilor care utilizează 

abordarea PDCA 

 pentru atenuarea tuturor riscurilor 

la locul de muncă și de sănătate 

 pentru furnizarea de dovezi ale 

unui sistem eficient de 

management al sănătății și 

securității ocupaționale angajaților 

și altor părți interesate. 
 

Durată 

 2 zile 
 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

specialiștilor în domeniul SSM, 

ofițeri de securitate sau persoanelor 

care dețin un certificat TÜV în urma 

unei instruiri OHSAS 18001 
  

Beneficii 

 Cunoștințe de aliniere a unui 

sistem de management la noile 

cerințe. 

 Aprofundarea schimbărilor în 

comparație cu OHSAS 18001.  

 Cunoașterea standardului ISO 

45001 și aplicarea și 

implementarea cerințelor aferente 

sub forma unui proiect. 

 Îmbunătățirea performanței și a 

eficacității OH&S. 
 

Tematică 

 Definiții 

 Prezentarea introductivă a unui 

sistem de management al 

sănătății și securității ocupaționale 

 Managementul securității 

ocupaționale în conformitate cu 

SCC 

 Implementarea normei ISO 45001 

sub forma unui proiect 

 Obiectivele noului standard ISO 

45001:2018 

 Comparație ISO 45001 - OHSAS 

18001 

 ISO 45001 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000062059, cu o valabilitate 

nelimitată prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 ISO 45001 ff. 

 Statusul definiției standard al 

managementului sănătății și 

securității ocupaționale 

 Adoptarea Anexei SL, înțelegerea 

structurii HLS 

 Contextul organizației 

 Leadership și participarea 

lucrătorilor 

 Gândirea bazată pe risc și 

abordarea procesuală 

 Prevenirea rănirii și îmbolnăvirii 

 Aspecte juridice fundamentale / 

responsabilitate corporativă 

 Bazele sistemelor de 

management operațional 

 Integrarea în alte sisteme de 

management 

 Managementul documentelor 

 Documentarea unui sistem de 

management al securității și 

securității ocupaționale. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Auditor Intern ISO 45001 (TÜV) 
 

Noul standard ISO 45001 este conceput pentru a îndeplini așteptările tot mai ridicate în domeniul 

managementului sănătății și al securității ocupaționale. După lansarea unui proiect final (FDIS) la sfârșitul lunii 

noiembrie 2017, norma a fost publicată în cele din urmă la 12 martie 2018. Ca urmare a publicării au apărut 

întrebări din partea companiilor care dispun deja de certificare OHSAS 18001 sau care sunt în curs de obținere a 

certificării ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea ocupațională. Care sunt modificările? Care sunt aspectele 

de care trebuie să se țină cont? 

ISO 45001 ilustrează faptul că societățile trebuie să se gândească dincolo de propriile lor orizonturi atunci când 

vine vorba despre sănătatea și securitatea ocupațională și că trebuie să se țină cont și de condițiile de muncă 

pentru furnizori și prestatori de servicii. 

 

Obiective 

Însușirea cunoștințelor: 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management al sănătății și 

securității în muncă conform  ISO  

45001:2018 și documentele de 

referință  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităților, 

proceselor și produselor cu 

cerințele / procedurile sistemului 

de management al sănătății și 

securității în muncă conform  ISO  

45001:2018 

 Evaluarea capabilității sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerințele 

reglementate și contractuale  

 Evaluarea eficacității sistemului 

de management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 Identificarea zonelor de 

îmbunătățire potențială a 

sistemului de management al 

sănătății și securității în muncă 

conform  ISO 45001:2018. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

 Responsabili cu sistemul de 

management al sănătății și 

securității în muncă conform ISO  

45001:2018 

 Persoanele desemnate cu 

efectuarea auditului intern pe 

sistem de management conform  

ISO 45001:2018 în organizații 

 Persoanele care doresc să 

efectueze audituri de secundă 

parte într-o organizație care are în 

curs de implementare sau 

certificare un sistem de 

management conform ISO 

45001:2018 sau care dorește 

menținerea certificării     

  

Beneficii 

 Cunoștințe de aliniere al unui 

sistem de management la noile 

cerințe. 

 Cunoașterea standardului ISO 

45001, aplicarea și 

implementarea cerințelor unui 

sistem de management al 

securității și sănătății în muncă. 

 Competența de auditor 

 Comunicarea specifică activității 

de audit 

 Munca în echipa de audit 

 Perfecționarea pregătirii 

profesionale 

 Analiza și aprecierea conformității 

și eficacității sistemului de 

management integrat 

 Colectarea și structurarea 

informațiilor specifice activității de 

audit 

 Conducerea auditului 

 Examinarea documentelor 

referitoare la sistemul de 

management integrat 

 Întocmirea documentelor specifice 

activității de audit 

 Întocmirea raportului de audit 

 Planificarea activității de audit 

 

Tematică 

 Prezentarea introductivă a unui 

sistem de management al 

sănătății și securității ocupaționale 

 Obiectivele noului standard ISO 

45001:2018 

 Prezentare standard ISO 45001 

respectiv ISO 19011:2018 

 Structură la nivel înalt (HLS) 
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 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditului. Tehnici 

de audit, prelucrarea informațiilor · 

cerințe și procedura de audit ,  

pregătirea, desfășurarea și 

evaluarea auditului intern,  

Rapoarte de neconformitate, 

raport de audit. 

 

Mențiune: pe toată perioada 

cursului se vor prezenta studii de 

caz, exerciții practice, exerciții și 

activități de grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000063009, cu o valabilitate 

de 3 ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe:: 

 ISO 45001 ff. 

 Statusul definiției standard al 

managementului sănătății și 

securității ocupaționale 

 Adoptarea Anexei SL, înțelegerea 

structurii HLS 

 Contextul organizației 

 Leadership și participarea 

lucrătorilor 

 Gândirea bazată pe risc și 

abordarea procesuală 

 Prevenirea rănirii și îmbolnăvirii 

 Aspecte juridice fundamentale / 

responsabilitate corporativă 

 Bazele sistemelor de 

management operațional 

 Integrarea în alte sisteme de 

management 

 Managementul documentelor 

 Documentarea unui sistem de 

management al securității și 

securității ocupaționale.  

 Principiile auditării unui sistem de 

management al sănătății și 

securității ocupaționale. 

 Comportamentul auditorilor în 

procesul auditării unui sistem de 

management al securității și 

sănătății ocupaționale. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

http://www.tuv.com/academy-ro
https://www.certipedia.com/quality_marks/0000063009?locale=en
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Specialist pentru sisteme de managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 

conform SR OHSAS 18001:2008  
 

Specialist pentru sisteme de managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform SR OHSAS 18001:2008 

este un curs care determina înțelegerea și aplicarea unei abordări manageriale unitare în gestionarea 

problemelor de securitate și sănătate ocupațională din cadrul unei companii și integrarea componentei de 

securitate și sănătate ocupațională în toate aspectele afacerii. 

 

Obiective 

 Inițiere în managementul sănătăţii 

şi securităţii ocupaţionale  

 Familiarizarea cu cerințele 

standardului SR OHSAS 

18001:2008  

 Inițiere în implementarea și 

documentarea unui sistem de 

management al sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care participă la implementarea 

unui sistem de management al SSO 

şi pregătirea acestuia pentru 

certificare, cât şi firmelor deja 

certificate, unde prioritatea se 

axează pe menţinerea şi 

îmbunătăţirea sistemului de 

management. 

 

Beneficii 

Înțelegerea cerințelor standardului 

SR OHSAS 18001:2008, impactul și 

beneficiile pe care aceste cerințe îl 

pot avea asupra companiei în care 

lucrați, înțelegerea rolului și 

contribuția fiecărui angajat la 

îmbunătățirea sistemului de 

management SSO, dobândirea de 

cunoștințe și abilități în vederea 

dezvoltării și implementării 

sistemelor de management SSO, 

inițiere pentru realizarea auditurilor 

interne la nivelul companiei dvs. sau 

altei companii. 

 

Tematică 

 Introducerea în sistemul de 

management al sănătății și 

securității ocupaționale: definirea 

conceptelor; terminologia 

specifica sistemului de 

management SSO   

 Structura  standardului SR 

OHSAS 18001:2008: cerințe 

pentru sistemul de management 

al sănătății și securității 

ocupaționale 

 Îndrumare pentru implementarea 

și documentarea unui sistem de 

management al SSO  

 Metode de monitorizare și 

îmbunătățire a performanței SSO 

 

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 sisteme de management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale, conform SR OHSAS 18001:2008 

 
Auditor intern pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale este un curs care determină 

înțelegerea și aplicarea unei abordări manageriale unitare în gestionarea problemelor de securitate și sănătate 

ocupațională din cadrul unei companii și  conducerea unui audit al sistemului de management al sănătății și 

securității ocupaționale. 

 

Obiective 

 Inițiere în managementului 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

 Familiarizarea cu cerințele 

standardelor SR OHSAS 

18001:2008; ISO 19011:2018 

 Cunoștințe pentru planificarea, 

documentarea, conducerea și 

raportarea unui audit intern al 

sistemului de management al 

sănătății și securității ocupaționale  

 Dobândirea abilităților practice 

necesare pentru a efectua un 

audit interne eficace conform 

cerințelor OHSAS 18001:2007 

prin aplicarea metodelor de audit 

adecvate riscurilor asociate 

procesului de audit și al propriei 

organizații  

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care participă la implementarea și 

auditarea unui sistem de 

management al SSO şi pregătirea 

acestuia pentru certificare, cât şi 

firmelor deja certificate, unde 

prioritatea se axează pe menţinerea 

şi îmbunătăţirea sistemului de 

management. 

Beneficii 

Înțelegerea cerințelor standardelor 

SR OHSAS 18001:2008, SR EN 

ISO 19011:2018, dobândirea de 

cunoștințe și abilitați pentru 

pregătirea, documentarea și 

desfășurarea unui audit intern, 

înțelegerea rolului și a 

responsabilităților auditorului intern. 

 

Tematică 

 Introducerea în sistemul de 

management al sănătății și 

securității ocupaționale: definirea 

conceptelor; terminologia 

specifică sistemului de 

management SSO.   

 Structura  standardelor SR 

OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 

19011:2018 

 Îndrumare pentru planificarea, 

documentarea, conducerea și 

raportarea unui audit intern al 

sistemului de management al 

sănătății și securității ocupaționale 

 Metode ajutătoare pentru 

efectuarea unui audit intern 

eficace 

 Îndrumare pentru evaluarea 

constatărilor și raportarea 

auditului 

 Înțelegerea rolului și a 

responsabilităților auditorului 

intern: activitățile auditorului și 

responsabilități; caracteristicile 

auditorului; codul de 

comportament  

 Exerciții și studii de caz: 

individuale şi în echipă 

 

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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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. 

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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Specialist pentru Sistem de Management Integrat (SMI) al calităţii (ISO 

9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015) și sănătate și securitate în muncă (ISO 

45001:2018) 
 

Adoptarea unui sistem de management integrat este o decizie strategică pentru o organizație care poate ajuta  la 

îmbunătățirea performanței de ansamblu și să ofere o bază solidă pentru inițiativele de dezvoltare durabilă. 

Realizarea unui echilibru între mediu, sănătate și securitate ocupațională, societate și economie este considerată 

esențială pentru a răspunde necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a 

răspunde nevoilor lor. Dezvoltarea durabilă ca obiectiv este realizat prin echilibrarea celor trei piloni ai durabilității. 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management cu standardele  ISO 

14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018 și documentele de 

referinţă 

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor, 

proceselor şi produselor cu 

cerinţele / procedurile sistemului 

de management integrat 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi contractuale 

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 Identificarea zonelor de 

îmbunătăţire potenţială a 

sistemului de management 

integrat 

 

Durată 

 5 zile 

 

Grup țintă 

 Responsabili cu sistemul de 

management integrat (calitate, 

mediu, sănătate și securitate în 

muncă) în organizații 

 Persoanele desemnate cu 

efectuarea auditului intern  pe 

sistem de management integrat  

în organizații 

 Persoanelor care doresc să 

efectueze audituri de secundă 

parte pentru sisteme de 

management integrat ale unor 

organizaţii care au în curs de 

implementare, certificare  şi 

menţinerea certificării sistemelor 

de management integrat  

 Responsabili protecția mediului 

 Specialiști/experți de mediu, 

 Responsabil cu Sănătatea și 

Securitatea în muncă 

 

Beneficii 

 Competența de Specialist în 

Sisteme de management integrat 

conform ISO 14001:2015,  ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 

 Comunicare interpersonală 

 Munca în echipă 

 Competența pentru 

implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de 

Management Integrat 

 Perfecționarea profesională 

 Planificarea auditului de mediu 

 Analiza preliminară a informațiilor 

documentate 

 Completarea documentelor de 

lucru  

 

Tematică 

 Cerinţe ale standardelor  ISO 

14001:2015,  ISO 9001:2015, SR 

ISO 45001:2018  

 Aşteptări ale organismului de 

certificare 

 Prezentarea standardelor  ISO 

14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018,  

 Planul de tranziție și certificare 

 Documente de orientare pe teme 

specifice, ex gândirea bazata pe 

riscuri 

 
Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

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 Sistem de Management Integrat (SMI) al calităţii (ISO 

9001:2015), de mediu (ISO 14001:2015) și sănătate și securitate în muncă (ISO 

45001:2018) conform cu ISO 19011:2018  
 

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management integrat, calitate, 

mediu, sănătate și securitate ocupațională inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea 

auditurilor sistemelor de management. Este aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri 

interne și externe ale sistemelor de management integrat. 

Obiective 

 Determinarea gradului de 

conformitate a sistemului de 

management cu standardele ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018 și  documentele de 

referinţă  

 Determinarea gradului de 

conformitate a activităţilor, 

proceselor şi produselor cu 

cerinţele / procedurile sistemului 

de management integrat 

 Evaluarea capabilităţii sistemului 

de management de a asigura 

conformitatea cu cerinţele 

reglementate şi contractuale  

 Evaluarea eficacităţii sistemului 

de management în atingerea 

obiectivelor specificate 

 Identificarea zonelor de 

îmbunătăţire potenţială a 

sistemului de management 

integrat 
 

Durată 

 5 zile 
 

Grup țintă 

 Responsabili cu sistemul de 
management integrat (calitate, 
mediu, sănătate și securitate în 
muncă) în organizații 

 Persoanele desemnate cu 
efectuarea auditului intern  pe 

sistem de management integrat  
în organizații 

 Persoanelor care doresc sa 

efectueze audituri de secundă 

parte pentru sisteme de 

management integrat a unei 

organizaţii care are în curs de 

implementare, certificare şi 

menţinerea certificării sistemelor 

de management integrat 
 

Beneficii 

 Competența de auditor  
 Comunicarea specifică activității 

de audit 
 Munca în echipa de audit 
 Perfecționarea pregătirii 

profesionale 
 Analiza și aprecierea conformității 

și eficacității sistemului de 
management integrat 

 Colectarea și structurarea 
informațiilor specifice activității de 
audit 

 Conducerea auditului 
 Examinarea documentelor 

referitoare la sistemul de 
management integrat 

 Întocmirea documentelor specifice 
activității de audit 

 Întocmirea raportului de audit 
 Planificarea activității de audit 
 

Tematică 

 Cerinţe ale standardelor ISO 
14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018, respectiv ISO 
19011:2018 

 Aşteptări ale organismului de 
certificare 

 Prezentarea standardelor ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018 

 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditului  

 Tehnici de audit, prelucrarea 

informaţiilor  

 Cerințe și procedura de audit, 

aspecte practice privind controlul 

SMI, pregătirea, desfășurarea și 

evaluarea auditului intern 

 Rapoarte de neconformităţi, 

raport de audit.  

 

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

Sisteme de management –  

Sisteme integrate de management 

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


ACADEMY AND LIFE CARE 

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

Specialiști în domeniul legislației alimentare 

 
Siguranța produselor alimentare și protecția intereselor consumatorilor reprezintă preocupări din ce în ce mai 

actuale pentru populație, organizații neguvernamentale, asociații profesionale, parteneri comerciali internaționali și 

organizații comerciale. Un mod de a asigura încrederea consumatorilor și cea a partenerilor comerciali este prin  

dezvoltarea deschisă și transparentă a legislației alimentare.  

Atingerea unui nivel ridicat de protecție a vieții și a sănătății umane este unul dintre obiectivele fundamentale ale 

legislației în domeniul alimentelor. 

Legislația în domeniul alimentelor cuprinde actele normative care reglementează alimentele în general și 

siguranța alimentelor, în special, și se aplică în toate etapele producției, procesării și distribuției alimentelor, 

precum și hranei pentru animale produsă sau utilizată pentru animalele destinate producției de alimente. 

Legislația privind siguranța alimentelor  reprezintă baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății 

oamenilor și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele, ținând cont de diversitatea ofertei 

alimentare, incluzând și produsele tradiționale, precum și funcționarea eficientă a pieței interne. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe în 

domeniul  legislației alimentare  

naționale, europene și 

internaționale, înțelegerea și 

aplicarea practică a acesteia 

pentru  desfășurarea activității 

specifice sectorului alimentar, în 

fiecare  etapă a lanțului alimentar , 

cu asigurarea respectării siguranței 

alimentare. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează 

reprezentanților operatorilor din 

sectorul alimentar, specialiştilor în 

managementul siguranţei 

alimentului şi se referă atât la 

cunoaşterea legislaţiei în domeniul 

alimentelor, cât şi la aplicarea 

practică a acesteia.  

 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest curs 

dovedește că a acumulat cunoștințe 

referitoare la  legislația în domeniul 

alimentelor și că poate desfășura 

activitatea specifica sectorului 

alimentar, în  fiecare etapa a lanțului 

alimentar (de la de la locul de 

producție primară până la 

introducerea pe piață și export) cu 

asigurarea respectării siguranței 

alimentului. 

 

Tematică 

Legislația în domeniul alimentelor 

care este în vigoare și aplicabilă pe 

plan național , european și 

internațional. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Specialişti pentru sistemul de management al siguranţei alimentelor conform 

principiilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) şi standardului 

ISO 22000:2005  
 

Legislaţia internaţionala şi cea din România privind industria alimentară prevede aplicarea în toate unităţile 

implicate în întreg lanţul alimentar, de la producători primari până la desfacerea produselor alimentare (producţia, 

transportul, depozitarea şi comerţul alimentelor), a principiilor unui sistem de management al siguranţei produselor 

alimentare bazat pe evaluarea și prevenirea riscurilor, deci a unui sistem HACCP (Hazard Analysis & Critical 

Control Points). 

HACCP  are la bază codul internaţional de bună practică în domeniul igienei alimentelor și este o metodă de 

operare structurată recunoscută pe plan internațional, care ajută organizațiile din industria alimentară în a evalua 

pericolele de siguranță alimentară și în a identifica riscurile și măsurile de control asociate lor pentru a asigura 

siguranța alimentară. 

Standardul internațional ISO 22000:2005, elaborat pentru a asigura securitatea lanțurilor alimentare pe plan 

mondial, permite crearea unui sistem de management al siguranței alimentare, cuprinzând principiile și planul 

HACCP și cerințele referitoare la siguranța lanțului alimentar. Standardul ISO 22000:2005 combină următoarele 

elemente cheie: comunicare interactivă (internă și externă), sistem de management (abordare bazată pe proces), 

programe preliminare (măsuri de bune practici de producţie și igiena), principiile HACCP. 

Sistemul de management al siguranței alimentului dezvoltat și implementat în conformitate cu cerințele 

standardului ISO 22000:2005 poate fi certificat și demonstrează angajamentul şi capacitatea organizaţiei pentru 

controlul pericolelor privind  siguranţa alimentelor, cu scopul de a asigura că alimentul îndeplineşte standardele 

calitative în momentul consumului uman. 

Cerinţele standardului ISO 22000:2005 sunt generale și sunt destinate să fie aplicate de către toate organizaţiile 

din lanţul alimentar, indiferent de mărime și complexitate, atât producătorilor de alimente cât și producătorilor de 

ambalaje care intra în contact cu produsul alimentar, producătorilor de aditivi, producătorilor de mașini și 

echipamente utilizate în industria alimentară, furnizorii de servicii de-a lungul lanţului alimentar (logistică şi firme 

de transport, de curățenie, servicii dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare pentru producătorii de alimente) şi 

furnizorii de servicii în alimentaţia publică (cantine, restaurante, catering etc). 

 

Obiective 

Acumularea cunoștințelor și 

abilitaților necesare pentru: 

aplicarea metodei HACCP, 

stabilirea riscurilor potențiale și a 

acțiunilor preventive 

corespunzătoare, stabilirea 

punctelor critice de control, 

construirea diagramei de flux a 

procesului de fabricație. 

Acumularea cunoștințelor privind 

principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al siguranţei 

alimentelor, privind principiile, 

procesele şi tehnicile utilizate 

pentru evaluarea şi 

managementul pericolelor pentru 

siguranţa alimentelor și cunoștințe 

despre cum se aplică 

îmbunătățirea continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranței alimentelor. 

 

Durată 

 3 zile 
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Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care prin activitatea lor pot 

influența, inclusiv la nivel 

decizional, siguranţa produselor 

alimentare ale unei organizaţii 

active în domeniul alimentar 

(producţie sau servicii).  

 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe specifice sistemului de 

management al siguranței 

alimentului bazat pe principiile 

HACCP și în conformitate cu 

cerințele standardului ISO 

22000:2005 și că poate desfășura 

activități privind implementarea 

unui sistem de management al 

siguranței alimentului, privind 

coordonarea proceselor 

sistemului și analiza datelor 

pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului de 

management al siguranței 

alimentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică 

 Istoricul HACCP  

 Principiile HACCP  

 Beneficiile aplicării HACCP  

 Procedura HACCP  

 Construirea diagramei de flux 

 Principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al siguranţei 

alimentelor  

 Istoricul, scopul şi intenţiile 

standardului ISO 22000  

 Principiile, procesele şi tehnicile 

utilizate pentru evaluarea şi 

managementul pericolelor 

pentru siguranţa alimentelor  

 Importanţa armonizării 

mecanismelor de control 

specifice pentru siguranţa 

alimentelor cu cele ale altor 

sisteme de management  

 Îmbunătățirea continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranţei alimentelor 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000059473, cu o valabilitate 

de 3 ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 de înțelegere și interpretare a 

principiilor, proceselor și tehnicilor 

utilizate pentru evaluarea și 

gestionarea pericolelor legate de 

siguranța alimentară. 

 de know-how de bază în 

implementarea, întreținerea și 

îmbunătățirea sistemului de 

management al siguranței 

alimentelor HACCP și ISO 22000 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Specialist pentru sisteme de siguranța alimentelor bazate pe principiile HACCP 

(Hazard Analysis & Critical Control Points) și cerințele Codex Alimentarius - 

Codul internaţional de practică recomandat – principii generale de igienă 

alimentară (CAC/RCP1-1969 Rev.4-2003)  
 

Legislaţia Uniunii Europene privind domeniul alimentar prevede aplicarea în toate unităţile implicate în întreg lanţul 

alimentar, de la producătorii primari până la desfacerea produselor alimentare, a principiilor unui sistem de  

siguranţa alimentelor bazat pe evaluarea și prevenirea riscurilor, sistemul  HACCP (Hazard Analysis & Critical 

Control Points). 

Sistemul HACCP  are la bază codul internaţional de bună practică recomandat în domeniul igienei alimentelor și 

este o metodă de operare structurată recunoscută pe plan internațional, care ajută organizațiile din industria 

alimentară în analiza și evaluarea pericolelor pentru siguranța alimentară, în identificarea riscurilor asociate 

acestor pericole și stabilirea măsurilor de control necesare prevenirii sau eliminării pericolelor sau reducerii 

acestora până la un nivel acceptabil. 

Obiective 

Acumularea cunoștințelor și 

abilităților necesare pentru 

implementarea și menținerea unui 

sistem de siguranța alimentelor 

bazat pe principiile HACCP: 

construirea diagramei de flux 

pentru procesul de fabricație,  

aplicarea metodei HACCP, 

identificarea pericolelor potențiale 

pentru siguranța alimentelor și a 

riscurilor asociate acestora, 

stabilirea punctelor critice de 

control și stabilirea măsurilor de 

control/combinațiilor de măsuri de 

control corespunzătoare.  

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

din domeniul alimentar care prin 

activitatea lor pot influența 

siguranţa produselor alimentare.  

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe specifice sistemului de 

siguranța alimentelor bazat pe 

principiile HACCP și că poate 

desfășura activități de 

implementare a sistemului, de 

coordonare a proceselor 

sistemului și de analiză a datelor 

pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului de 

siguranța alimentelor. 

 

Tematică 

 Istoricul HACCP  

 Beneficiile aplicării HACCP  

 Principiile HACCP 

 Procedura HACCP – aplicarea 

metodei HACCP 

 Programe preliminare specifice 

sectorului alimentar (bune 

practici de producție și bune 

practici în igiena alimentară) – 

structura de bază a unui sistem 

de siguranță alimentară 

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 sistemul de management al siguranţei alimentului în 

conformitate cu standardul ISO 22000:2005  
 

ISO 22000:2005 este un standard internațional al sistemului de management al siguranței alimentare pentru 

întregul lanț alimentar, de la locul de producție primară până la introducerea pe piață și export. 

Cerinţele standardului ISO 22000:2005 sunt generale și sunt destinate să fie aplicate de către toate organizaţiile 

din lanţul alimentar, indiferent de mărime și complexitate, atât producătorilor de alimente cât și  furnizorilor de 

produse și servicii nealimentare (producători de ambalaje care intră în contact cu produsul alimentar, producători 

de aditivi, producători de mașini și echipamente utilizate în industria alimentară, furnizori de servicii de-a lungul 

lanţului alimentar – logistică şi firme de transport, de curățenie, servicii dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare pentru 

producătorii de  alimente şi furnizori de servicii în alimentaţia publică – cantine, restaurante, catering etc.) 

Standardul ISO 22000:2005 combină următoarele elemente cheie: comunicare interactivă (internă și externă), 

sistem de management (abordare bazată pe proces), programe preliminare (măsuri de bune practici de producţie 

și igienă), principiile HACCP. 

Sistemul de management al siguranței alimentului dezvoltat și implementat în conformitate cu cerințele 

standardului ISO 22000:2005 demonstrează angajamentul şi capacitatea organizaţiei pentru controlul pericolelor 

privind siguranţa alimentelor, cu scopul de a asigura că alimentul îndeplineşte standardele calitative în momentul 

consumului uman. 

 

Obiective 

 Însușirea cerinţelor standardelor 

ISO 22000:2005 și  ISO 

19011:2018 (Ghid pentru 

auditarea sistemelor de 

management) 

 Însușirea principiilor de baza, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul siguranței 

alimentelor 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

auditarea  

 Însușirea metodologiei de 

organizare şi desfășurare a unui 

audit intern pentru sistemul de 

management al siguranței 

alimentelor 

 

 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează persoanelor 

care doresc să obțină calificarea 

de auditor intern sau persoanelor 

care  efectuează/urmează să 

efectueze verificări ale funcționarii 

sistemului de management în 

cadrul unei  organizaţii ce are în 

curs de implementare şi 

certificare un sistem de 

management al siguranței 

alimentare conform standardului 

ISO 22000:2005.  

 

 

 

 

 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe privind cerințele 

standardului ISO 22000:2005 și 

activitatea de audit și că poate 

desfășura activități de 

implementare a unui sistem de 

management al siguranței 

alimentului în conformitate cu 

cerințele de standard ISO 

22000:2005 și activități de audit 

intern în cadrul organizației în 

scopul îmbunătățirii 

performanțelor sistemului. 
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Tematică 

 principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al siguranţei 

alimentelor  

 istoricul, scopul şi intenţiile 

standardului ISO 22000 :2005 

 prezentarea cerințelor 

standardului ISO 22000:2005 

 principiile, procesele şi tehnicile 

utilizate pentru evaluarea şi 

managementul pericolelor 

pentru siguranţa alimentelor  

 îmbunătăţire continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranţei alimentelor  

 contribuţia pe care o au 

auditurile la eficacitatea 

sistemelor de management  

 rolurile și responsabilităţile 

auditorului  

 principii de auditare 

 pregătirea și realizarea unui 

audit 

 colectarea de dovezi obiective 

prin observare, intervievare şi 

analizarea documentelor  

 corelarea constatările de audit 

cu politica şi obiectivele 

organizaţiei, inclusiv cu 

legislaţia şi reglementările 

aplicabile  

 formularea constatărilor de 

audit  faţă de cerinţele ISO 

22000:2005, în vederea 

raportării lor 

 competența și evaluarea 

auditorilor 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de 

Certificare Personal PersCert 

conform calificării din platforma 

Certipedia cu ID Nr. 0000059468, 

cu o valabilitate de 3 ani prin care 

se vor certifica următoarele 

competențe: 

 Standarde normative pentru 

audit: ISO 22000, ISO 19011 

 Planificarea programelor de 

audit 

 Realizarea programelor de audit 

 Comunicare, tehnici de 

întrebare 

 Rezultate / Raport de audit 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Specialiști în implementarea cerinţelor IFS Food (Standard internaţional privind 

calitatea şi siguranţa produselor alimentare) 
 

IFS Food (International Featured Standard Food), standardul internațional privind calitatea și siguranța produselor 

alimentare permite evaluarea sistemelor de management al calității și al siguranței alimentelor într-o abordare 

unitară și este recunoscut de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța 

Alimentelor). 

Standardul se adresează producătorilor de alimente care intenționează să producă sub marca proprie (private 

label) a comercianților din Europa /piața internațională și conferă o mai mare siguranță lanțurilor de retail că 

produsele realizate de către furnizorii lor vor fi sigure și vor respecta cerințele de calitate și cerințele legale. 

Acest standard se aplică în toate etapele de procesare a alimentelor, imediat după producătorul agricol direct și 

include cerințe detaliate referitoare la infrastructura și mediul în care se fabrică produsele alimentare, precum și 

cerințe privind bune practici de igienă și de fabricație. 

Obiectivele principale ale IFS Food sunt: 

 Stabilirea unui standard comun cu un sistem uniform de evaluare 

 Colaborarea cu organisme de certificare acreditate și cu auditori calificați 

 Asigurarea transparenței pe întregul parcurs al lanțului de aprovizionare 

 Reducerea costurilor, atât pentru furnizori, cât și pentru distribuitori 

 

Obiective 

 Însușirea cerinţelor standardului 

IFS Food, versiunea 6, Aprilie 

2014 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul calității și 

siguranței alimentelor 

 Înțelegerea beneficiilor unui 

sistem de management al 

calității și siguranţei alimentelor 

în conformitate cu standardul  

IFS Food  

 Însușirea principiilor, proceselor 

şi tehnicilor utilizate pentru 

evaluarea şi managementul 

pericolelor pentru siguranţa 

alimentelor  

 Acumularea de cunoștințe 

despre cum se aplică 

îmbunătățirea continuă în cadrul 

sistemului de management al 

calității și siguranței alimentelor 

în conformitate cu standardul  

IFS Food 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din organizaţiile de  

industrie alimentara, care au 

implementat sau sunt în curs de 

implementare cerințe standard 

IFS Food și care, prin activitatea 

lor, pot influența, inclusiv la nivel 

decizional, calitatea și siguranţa 

produselor alimentare și sunt 

implicați în implementarea 

cerințelor standardului IFS Food 

și în procesul de îmbunătățire 

continuă în cadrul sistemului de 

management al calității și 

siguranței alimentelor.  

 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe specifice sistemului de 

management al calității și  

siguranței alimentelor în 

conformitate cu cerințele  

standardului IFS Food și că poate 

desfășura activități privind 

implementarea unui sistem de 

management al calității și 

siguranței alimentelor conform 

acestor cerințe, activități de 

coordonare a proceselor 
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sistemului și de analiză a datelor 

pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului 

implementat în conformitate cu 

cerințele standardului IFS Food. 

 

Tematică 

 seria de standard IFS; 

prezentare și istoric 

 principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al calității și 

siguranţei alimentelor conform 

cu cerințele IFS Food 

 prezentarea cerințelor 

standardului IFS Food, 

versiunea 6, Aprilie 2014; 

prezentarea protocolului de 

audit (tipurile de audit , 

domeniul de audit, modul de 

evaluare cerințe și notarea 

acestora ca deviații / 

neconformități majore /KO) 

 îmbunătăţire continuă în cadrul 

sistemului de management al 

calității și siguranţei alimentelor 

 

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 sistemul de management al calității și siguranței alimentelor 

în conformitate cu standardul IFS Food 

 
IFS Food (International Featured Standard Food), standardul internațional privind calitatea și siguranța produselor 

alimentare permite evaluarea sistemelor de management al calității și al siguranței alimentelor într-o abordare 

unitară și este recunoscut de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța 

Alimentelor). 

Acest standard se aplică în toate etapele de procesare a alimentelor, imediat după producătorul agricol direct și 

include cerințe detaliate referitoare la infrastructura, mediul in care se fabrică produsele alimentare, bune practici 

de igienă și bune practici de fabricație. 

Obiectivele principale ale IFS Food sunt: 

 Stabilirea unui standard comun cu un sistem uniform de evaluare 

 Colaborarea cu organisme de certificare acreditate și cu auditori calificați 

 Asigurarea transparenței pe întregul parcurs al lanțului de aprovizionare 

 Reducerea costurilor, atât pentru furnizori, cât și pentru distribuitori 

 

Obiective 

 Însușirea cerinţelor standardului 

IFS Food, versiunea 6, Aprilie 

2014 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul calității și 

siguranței alimentelor 

 Înțelegerea beneficiilor unui 

sistem de management al 

calității și siguranţei alimentelor 

în conformitate cu standardul  

IFS Food  

 Însușirea cerințelor standardului 

ISO 19011:2018 (Ghid pentru 

auditarea sistemelor de 

management) 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

auditarea  

 

 

 

 Însușirea metodologiei de 

organizare şi desfășurare a unui 

audit intern pentru sistemul de 

management al calității și  

siguranței alimentelor în 

conformitate cu standardul IFS 

Food 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează persoanelor 

care doresc sa obțină calificarea 

de auditor intern sau persoanelor 

care  efectuează/urmează să 

efectueze verificări ale funcționării 

sistemului de management în 

cadrul unei  organizaţii ce are în 

curs de implementare şi 

certificare un sistem de 

management  al calității și 

siguranței  alimentare conform 

standardului IFS Food. 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe specifice sistemului de 

management al calității și  

siguranței alimentelor în 

conformitate cu cerințele  

standardului IFS Food și că poate 

desfășura activități privind 

implementarea unui sistem de 

management al calității și 

siguranței alimentelor conform 

acestor cerințe, activități de 

coordonare a proceselor 

sistemului și de analiză a datelor 

pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului 

implementat în conformitate cu 

cerințele standardului IFS Food. 
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Tematică 

 seria de standarde IFS; 

prezentare și istoric 

 principiile fundamentale şi 

beneficiile unui  sistem de 

management al calității și 

siguranţei alimentelor conform 

cu cerințele IFS Food 

 prezentarea cerințelor 

standardului IFS Food, 

versiunea 6, Aprilie 2014; 

prezentarea protocolului de 

audit (tipurile de audit, domeniul 

de audit, modul de evaluare 

cerințe și notarea acestora ca 

deviații /neconformități majore 

/KO) 

 îmbunătăţire continuă în cadrul 

sistemului de management al 

calității și siguranţei alimentelor  

 contribuţia pe care o au 

auditurile la eficacitatea 

sistemelor de management  

 rolurile și responsabilităţile 

auditorului  

 principii de auditare 

 pregătirea și realizarea unui 

audit 

 colectarea de dovezi obiective 

prin observare, intervievare şi 

analizarea documentelor  

 corelarea constatărilor de audit 

cu politica şi obiectivele 

organizaţiei, inclusiv cu 

legislaţia şi reglementările 

aplicabile  

 formularea constatărilor de 

audit faţă de cerinţele IFS Food, 

în vederea raportării lor 

 competența și evaluarea 

auditorilor 

 

Forme de evaluare 

Evaluare continuă a 

comportamentului și performanței 

cursanților în cadrul exercițiilor 

practice, dialogurilor, studiilor de 

caz, interpretărilor de rol. 

 

Evaluare finală prin probă scrisă 

(chestionare de examinare tip 

grilă) la care se ia în considerare 

și evaluarea din timpul cursului. 

 

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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Specialiști pentru sistemul de management al siguranței alimentelor în 

conformitate cu standardul FSSC 22000 

 
FSSC 22000 (Food Safety Certification System 22000) este o schemă completă de certificare pentru sistemele de 

siguranța alimentelor recunoscută de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța 

Alimentelor) și impusă de rețelele de supermarketuri furnizorilor lor şi, în primul rând, celor care produc sub marca 

proprie a acestora. 

Obiectivele principale ale GFSI sunt: 

 creşterea siguranţei produselor alimentare; 

 asigurarea protecţiei consumatorului; 

 întărirea încrederii consumatorului; 

 armonizarea cerinţelor sistemelor de siguranţă a produselor alimentare; 

 îmbunătăţirea eficienţei costurilor de-a lungul întregului lanţ alimentar; 

 realizarea şi implementarea unui sistem internaţional de alertă rapidă. 

FSSC 22000 este standardul sistemului de management al siguranței alimentelor cel mai cuprinzător, pentru că 

include cerințele standardului ISO 22000:2005 și specificațiile tehnice pentru programele preliminare specifice 

sectorului (PRPs) (ISO / TS 22002-1:2009). Schema de certificare FSSC 22000 este dezvoltată pentru certificarea 

sistemelor de siguranța alimentelor din organizațiile lanțului alimentar care procesează sau produc: 

 produse de origine animală; 

 produse de origine vegetală perisabile; 

 produse cu termen lung de valabilitate în piață; 

 alte ingrediente alimentare (aditivi, vitamine, bioculturi). 

 

Obiective 

 Însușirea cerinţelor standardelor 

ISO 22000:2005 și ISO/TS 

22002-1:2009 (specificații 

tehnice  pentru  programele  

preliminare specifice sectorului 

(PRPs) 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul siguranței 

alimentelor 

 Înțelegerea beneficiilor unui 

sistem de management al 

siguranţei alimentelor  

 Însușirea principiilor, proceselor 

şi tehnicilor utilizate pentru 

evaluarea şi managementul 

pericolelor pentru siguranţa 

alimentelor  

 Acumularea de cunoștințe 

despre cum se aplică 

îmbunătățirea continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranței alimentelor 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care prin activitatea lor pot 

influența, inclusiv la nivel 

decizional, siguranţa produselor 

alimentare ale unei organizaţii din 

lanțul alimentar. 

 

Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că a acumulat 

cunoștințe specifice sistemului de 

management al siguranței 

alimentului în conformitate cu 

cerințele standardului FSSC 

22000 și că poate desfășura 

activități privind implementarea 

unui sistem de management al 

siguranței alimentului conform 
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acestor cerințe, activități de 

coordonare a proceselor 

sistemului și de analiza a datelor 

pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului de 

management al siguranței 

alimentelor. 

 

Tematică 

 principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al siguranţei 

conform cu cerințele FSSC 

22000 

 prezentarea cerințelor  ISO 

22000:2005 si ISO/TS 22002-1 

 principiile, procesele şi tehnicile 

utilizate pentru evaluarea şi 

managementul pericolelor 

pentru siguranţa alimentelor  

 îmbunătăţire continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranţei alimentelor 

 

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 sistemul de management al siguranței alimentelor în 

conformitate cu standardul FSSC 22000 

 
FSSC 22000 (Food Safety Certification System 22000) este o schemă completă de certificare pentru sistemele de 

siguranța alimentelor recunoscută de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța 

Alimentelor) și impusă de rețelele de supermarketuri furnizorilor lor şi, în primul rând, celor care produc sub marca 

proprie a acestora. 

Obiectivele principale ale GFSI sunt: 

 creşterea siguranţei produselor alimentare; 

 asigurarea protecţiei consumatorului; 

 întărirea încrederii consumatorului; 

 armonizarea cerinţelor sistemelor de siguranţă a produselor alimentare; 

 îmbunătăţirea eficienţei costurilor de-a lungul întregului lanţ alimentar; 

 realizarea şi implementarea unui sistem internaţional de alertă rapidă. 

FSSC 22000 este standardul sistemului de management al siguranței alimentelor cel mai cuprinzător, pentru că 

include cerințele standardului ISO 22000:2005 și specificațiile tehnice pentru programele preliminare specifice 

sectorului (PRPs) (ISO / TS 22002-1:2009). Schema de certificare FSSC 22000 este dezvoltată pentru certificarea 

sistemelor de siguranța alimentelor din organizațiile lanțului alimentar care procesează sau produc: 

 produse de origine animală; 

 produse de origine vegetală perisabile; 

 produse cu termen lung de valabilitate în piață; 

 alte ingrediente alimentare (aditivi, vitamine, bioculturi). 

 

Obiective 

 Însușirea cerinţelor standardelor 

ISO 22000:2005 și ISO/TS 

22002-1:2009 (specificații 

tehnice  pentru  programele  

preliminare specifice sectorului 

(PRPs) 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul siguranței 

alimentelor 

 Înțelegerea beneficiilor unui 

sistem de management al 

siguranţei alimentelor  

 

 Însușirea cerințelor standardului 

ISO 19011:2018 (Ghid pentru 

auditarea sistemelor de 

management) 

 Însușirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

auditarea  

 Însușirea metodologiei de 

organizare şi desfășurare a unui 

audit intern pentru sistemul de 

management al siguranței 

alimentelor 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează persoanelor 

care doresc să obțină calificarea 

de auditor intern sau persoanelor 

care  efectuează/urmează să 

efectueze verificări ale funcționării 

sistemului de management în 

cadrul unei organizaţii ce are în 

curs de implementare şi 

certificare un sistem de 

management al siguranței  

alimentare conform standardului  

FSSC 22000. 
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Beneficii 

Persoana care a absolvit acest 

curs dovedește că 

 a acumulat cunoștințe privind 

cerințele standardului FSSC 

22000 

 a dobândit cunoștințe privind 

activitatea de audit  

 poate desfășura activități de 

implementare a  unui sistem de 

management al siguranței 

alimentului în conformitate cu 

cerințele acestui standard  

 poate desfășura activități de 

audit intern în cadrul 

organizației în scopul 

îmbunătățirii performantelor 

sistemului. 

 

Tematică 

 principiile fundamentale şi 

beneficiile unui sistem de 

management al siguranţei 

conform cu cerințele FSSC 

22000 

 prezentarea cerințelor  ISO 

22000:2005 și ISO/TS 22002-1 

 principiile, procesele şi tehnicile 

utilizate pentru evaluarea şi 

managementul pericolelor 

pentru siguranţa alimentelor  

 îmbunătăţire continuă în cadrul 

sistemului de management al 

siguranţei alimentelor  

 contribuţia pe care o au 

auditurile la eficacitatea 

sistemelor de management  

 rolurile și responsabilităţile 

auditorului  

 principii de auditare 

 pregătirea și realizarea unui 

audit 

 colectarea de dovezi obiective 

prin observare, intervievare şi 

analizarea documentelor  

 corelarea constatările de audit 

cu politica şi obiectivele 

organizaţiei, inclusiv cu 

legislaţia şi reglementările 

aplicabile  

 formularea constatărilor de 

audit faţă de cerinţele FSSC 

22000, în vederea raportării lor 

 competența și evaluarea 

auditorilor 

 

Forme de evaluare 

Evaluare continuă a 

comportamentului și performanței 

cursanților în cadrul exercițiilor 

practice, dialogurilor, studiilor de 

caz, interpretărilor de rol. 

 

Evaluare finală prin probă scrisă 

(chestionare de examinare tip 

grilă) la care se ia în considerare 

și evaluarea din timpul cursului. 

 

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 sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 

50001:2011  
 

Sistemul de management al energiei definește modalitatea prin care se poate îmbunătăți performanța energetică 

și eficiența energetică a oricărei organizații, indiferent de mărimea și specificul activităților acesteia. 

Implementarea sistemului de management al energiei în conformitate cu ISO 50001 constituie un avantaj pentru 

organizație, prin abordarea bazată pe îmbunătățirea continuă, cu posibilitatea de a fi integrat și cu alte sisteme de 

management. Rezultatele implementării sistemului de management al energiei se reflectă în final în performanțe 

energetice ridicate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, nu în ultimul rând, reducerea costurilor 

organizației. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe necesare 

pentru implementarea, menținerea 

și îmbunătățirea sistemului de 

management al energiei în cadrul 

organizației, în vederea realizării 

politicii energetice și obiectivelor 

energetice. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care doresc să implementeze o 

politică de management al energiei 

şi obiective energetice specifice în 

cadrul sistemului de management al 

organizaţiei în conformitate cu 

cerinţele standardului de referinţă 

SR EN ISO 50001 :2011 şi integrat 

cu alte sisteme de management 

existente în organizaţie. 

Cunoştinţele dobândite privind 

implementarea sistemului de 

management al energiei vor asigura 

o abordare unitară a proceselor în 

scopul îmbunătăţirii performanţei 

energetice a organizaţiei, cu 

reducerea costurilor şi diminuarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Beneficii 

Persoanele instruite vor avea 

competența pentru a face parte din 

echipele de implementare a 

sistemului de management al 

energiei. Cunoștințele dobândite vor 

facilita activitățile de implementare 

dintre care menționăm: elaborarea 

de proceduri  specifice, identificarea 

utilizărilor și consumurilor 

semnificative de energie, 

identificarea indicatorilor de 

performanță energetică, elaborarea 

și monitorizarea planurilor de 

acțiune pentru a îmbunătăți 

performanța energetică și eficiența 

energetică prin măsuri realiste. 

 

Tematică 

 Politicile energetice actuale. 

Termeni şi definiţii 

 Cerinţe legale privind energia 

 Stabilire responsabilităţi pentru 

implementarea sistemului de 

management al energiei 

 Planificarea sistemului de 

management al energiei 

 Analiza energetică – utilizarea 

energiei şi consumul de energie 

 Obiective, ţinte energetice şi 

planuri de acţiune 

 Implementarea şi operarea 

sistemului de management al 

energiei 

 Evaluarea şi îmbunătăţirea 

sistemului de management al 

energiei 

 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. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 

50001:2011  
 

Sistemul de management al energiei al oricărei organizații asigură cadrul pentru îmbunătățirea continuă a 

performanței energetice și reducerea costurilor energetice.  

Abordarea sistemică a managementului energiei în conformitate cu ISO 50001 include etapa de verificare a 

funcționării sistemului. Auditul intern este un instrument al managementului organizației prin care managementul 

superior se asigură de buna funcționare a sistemului de management și poate defini strategia viitoare a 

organizației.     

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe necesare 

pentru desfășurarea auditului intern 

al sistemului de management al 

energiei în cadrul organizației. Prin 

auditul intern sunt monitorizate 

condițiile pentru a asigura realizarea 

politicii energetice și obiectivelor 

energetice a organizației. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care doresc să realizeze audit intern 

al sistemului de management al 

energiei în scopul verificării modului 

de atingere a politicii şi obiectivelor 

energetice stabilite, implementarea 

sistemului de management al 

energiei distinct sau integrat cu alte 

sisteme, precum şi îmbunătăţirea 

continuă a sistemului reflectată în 

performanţa energetică a 

organizaţiei. 

Beneficii 

Persoanele instruite vor avea 

competența pentru a face parte din 

echipele de audit intern al 

sistemului de management al 

energiei al organizației. 

Cunoștințele dobândite vor facilita 

activitățile de audit intern al 

sistemului de management al 

energiei: elaborarea de programe și 

planuri de audit, aplicarea tehnicilor 

de audit, aprecierea funcționării 

proceselor din cadrul sistemului de 

management al energiei separat 

sau integrate cu alte sisteme, 

identificarea oportunităților de 

îmbunătățire a sistemului de 

management al energiei, raportarea 

către managementul superior a 

constatărilor și concluziilor auditului. 

 

Tematică 

 Conceptele de bază ale sistemului 

de management al energiei 

 Prezentarea standardului SR EN 

ISO 50001 : 2011 

 Cerinţele de auditare şi procedura 

de auditare a sistemului de 

management al energiei 

 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. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditor intern pentru sisteme de management al securităţii informaţiei conform 

ISO/CEI 27001:2013, ISO/CEI 27002:2013, ISO 19011:2018, ISO/CEI 

27007:2011  
 

Afacerile de succes înțeleg valoarea informațiilor furnizate în timp util, exacte, bine comunicate și cu asigurarea 

corespunzătoare a confidențialității. Securitatea informației reprezintă atât exploatarea oportunităților din lumea 

noastră interconectată, cât și gestionarea riscurilor. 

Scopul acestui curs este de a vă ajuta să îndepliniți cerințele noului standard internațional pentru managementul 

securității informației, ISO 27001:2013, care este prima revizie a ISO 27001:2005. Standardul prezintă cerințele 

pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al 

securității informației (SMSI) pentru orice organizație, indiferent de tipul sau dimensiunea acesteia.  

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe 

necesare pentru implementarea, 

menținerea și îmbunătățirea 

sistemului de management al 

securității informației al unei  

organizații, în vederea realizării 

politicii și obiectivelor de 

securitatea informației. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este destinat 

responsabililor cu securitatea 

informației, managerilor, 

personalului cu responsabilități 

specifice de securitate fizică 

și/sau IT din orice domeniu de 

activitate, din organizații care au 

început sau își propun 

implementarea unui sistem de 

management al securității 

informației. 

 

Beneficii 

Ce pot obține organizațiile prin 

implementarea corectă și 

consecventă a cerințelor ISO 

27001:2013:reducerea riscurilor 

operaționale, siguranța în 

exploatarea sistemelor 

informatice și implicit reducerea 

costurilor, practici eficiente pentru 

recrutarea personalului, 

protejarea eficientă a bunurilor, 

valorilor și resurselor companiei, 

elaborarea și aplicarea unui plan 

al continuității afacerii pentru 

recuperarea activității în caz de 

dezastru, conștientizare crescută 

a angajaților privitoare la cerințele 

securității informației 

 

Tematică 

 Standarde conexe ISO 27001 

 Avantaje și beneficii ale 

implementării unui SMSI 

 Termeni și definiții ale 

conceptelor de securitatea 

informației 

 Cerințele ISO 27001, Anexa A 

(normativă) a ISO 27001 

 Măsuri de securitate și 

modalități de implementare 

 Documentația necesară pentru 

îndeplinirea cerințelor 

standardului 

 Activități de management al 

riscurilor pentru securitatea 

informației 

 Auditarea SMSI conform ISO 

19011:2018 și ISO 27007:2011 

 Vulnerabilități și amenințări 

 Modalități de compromitere a 

sistemelor informatice  

 

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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Managementul Responsabilității Sociale SA8000:2008 
 

SA 8000  este un standard elaborat de către Social Accountability International (SAI) – o organizație non-profit și 

independentă. Este primul standard elaborat „pentru” angajați și vizează modul în care sunt gestionate resursele 

umane, drepturile angajaților și condițiile de muncă. Standardul se bazează pe numeroase norme internaționale 

privind drepturile omului (convențiile Organizației Internaționale a Muncii – ILO), inclusiv convenția ONU cu privire 

la drepturile copilului. Obiectivul principal al SA 8000 este să întărească încrederea angajaților, partenerilor de 

afaceri, furnizorilor, clienților și de ce nu, a autorităților.   

Cerințele acestui standard sunt universal aplicabile, indiferent de mărimea organizației, localizarea geografică sau 

sectorul industrial (singura excepție: industria maritimă). 

 

Obiective 

 Familiarizarea cu principiile de 

management ale Responsabilității 

Sociale care stau la baza 

standardului SA8000 

 Familiarizarea cu terminologia în 

domeniul managementului 

Responsabilității Sociale conform 

SR EN ISO 9000:2006 și Ghidului 

SAI  

 Familiarizarea cu cerinţe 

SA8000:2008 

 Identificarea implicaţiilor pe care 

le va avea SA8000:2008 asupra 

propriei organizaţii; Identificarea 

direcţiilor de acţiune viitoare. 

 Familiarizarea și însușirea 

conceptului de responsabilitate 

socială corporativă: capacitatea 

întreprinderilor de a face în mod 

voluntar mai mult decât prevede 

cadrul legal, pentru a îndeplini 

obiective sociale și de mediu în 

activitatea lor cotidiană, în diverse 

domenii 

 Acumularea de cunoștințe 

necesare in domeniul 

responsabilității sociale 

 Încurajarea întreprinderilor să 

asigure condiții de muncă 

echitabile, care să respecte 

drepturile omului 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Acest curs de adresează: 

Managerilor de vârf; 

Reprezentanţilor managementului 

pentru Sistemul de Management al 

Responsabilității Sociale; 

Managerilor de la nivelul doi; Şefilor 

de departamente; Specialiştilor din 

departamentele de Resurse Umane 

și Sănătate și Securitatea Muncii; 

Reprezentanților Muncitorilor; 

Auditorilor interni şi externi ai 

Sistemului de Management al 

Responsabilității Sociale; Auditorilor 

Sistemului de Management al 

Responsabilității Sociale care 

lucrează cu organismele de 

certificare; Persoanelor care doresc 

să devină auditori ai Sistemului de 

Management al Responsabilității 

Sociale; Altor specialişti. 

 

Beneficii 

 O firma care cunoaște, acceptă și 

implementează SA 8000 își 

îmbunătățește imaginea pe piață, 

câștigă parteneri de încredere, 

devine mai competitivă și nu în 

ultimul rând, nivelul de retenție a 

personalului în cadrul firmei va 

crește 

 Angajatul unei astfel de companii 

își cunoaște foarte bine drepturile 

cuvenite, are condiții de lucru mult 

mai bune, comunicarea cu 

managementul este mai eficientă, 

iar nivelul remunerației 

corespunde muncii depuse 

 

Tematică 

 Terminologie SA8000;  

 Acreditare şi certificare;  

 Principii fundamentale conform 

SA 8000;  

 Cerinţele detaliate şi interpretate 

ale SA 8000;  

 Implementarea Sistemului de 

Management al Responsabilității 

Sociale;  

 Documentele Sistemului de 

Management al Responsabilității 

Sociale 

Sisteme de management –  

Responsabilitate socială 
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Metode pedagogice 

Se aplică metode de instruire 

interactive şi participative prin care 

expunerile teoretice alternează cu 

efectuarea unor exerciţii practice. 

 

 

 

 

 

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 în domeniul Responsabilității Sociale SA 8000 
 

SA 8000  este un standard elaborat de către Social Accountability International (SAI) – o organizație non-profit și 

independentă. Este primul standard elaborat „pentru” angajați și vizează modul în care sunt gestionate resursele 

umane, drepturile angajaților și condițiile de muncă. Standardul se bazează pe numeroase norme internaționale 

privind drepturile omului (convențiile Organizației Internaționale a Muncii – ILO), inclusiv convenția ONU cu privire 

la drepturile copilului. Obiectivul principal al SA 8000 este să întărească încrederea angajaților, partenerilor de 

afaceri, furnizorilor, clienților și de ce nu, a autorităților.   

Cerințele acestui standard sunt universal aplicabile, indiferent de mărimea organizației, localizarea geografică sau 

sectorul industrial (singura excepție: industria maritimă). 

 

Obiective 

 Însuşirea principiilor de bază, 

inclusiv a terminologiei privind 

managementul responsabilității 

sociale şi auditarea  

 Însuşirea cerinţelor SA8000 și a 

Ghidului SAI 

 Însuşirea metodologiei de 

organizare şi desfășurare a unui 

audit intern 

 Pregătirea personalului implicat în 

implementarea unui Sistem de 

Management pentru 

Responsabilitate socială 

 Competența pentru a efectua 

audituri interne a sistemului de 

management pentru 

responsabilitate socială (Auditurile 

interne au ca scop evaluarea 

sistemului, a acțiunilor corective 

sau de îmbunătățire necesare în 

cadrul propriei organizații) 

 Cunoașterea  responsabilităților 

unui auditor intern și rolul auditului 

intern în menţinerea și 

dezvoltarea  sistemului de 

management conform 

standardului SA 8000  

 Prezentarea principiilor și 

proceselor, inclusiv semnificaţia 

acestora pentru auditorii interni 

 Tehnici de intervievare și 

colectare de documente și 

înregistrări 

 Elaborarea rapoartelor de audit, 

care vor contribui la optimizarea 

eficienței sistemului de 

management 

 

Durată 

 3 zile 

 

Cerințe preliminare 

Înainte de începerea cursului, se 

recomandă studierea următoarelor 

standarde: SA8000, Ghidul SAI; SR 

EN ISO 19011:2018. 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează  

 persoanelor care doresc să obţină 

certificarea de auditori interni sau 

personalului care efectuează sau 

urmează să efectueze verificări 

ale funcţionării sistemului de 

management al responsabilității 

sociale, dar şi șefilor de 

compartimente şi coordonatorilor 

de activităţi 

 companiilor care doresc să își 

instruiască angajații din 

departamentele de achiziții pentru 

a audita furnizorii conform 

codurilor proprii de conduită 

 

Beneficii 

 Cunoștințe și înțelegerea 

cerințelor SA8000 

 Cunoștințe în planificarea, 

punerea în aplicare și verificarea 

cerințelor SA8000 

 Cunoștințe în adoptarea celor mai 

bune practici pentru a asigura 

responsabilitatea socială și, prin 

urmare, au un angajament pentru 

o afacere durabilă 

 

Tematică 

 Conceptele responsabilității 

sociale, inclusiv terminologie; 

 Cerinţele standardului SA 8000; 

 Principiile auditării;  

 Organizarea şi desfăşurarea 

auditului intern; 

 Raportarea rezultatelor auditurilor 

interne şi urmărirea acţiunilor 

corective;  

Sisteme de management –  

Responsabilitate socială 
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 Tehnici de dialog şi comunicare; 

 Responsabilităţile auditorului 

 

Metode pedagogice 

Se aplică metode de instruire 

interactive şi participative prin care 

expunerile teoretice alternează cu 

efectuarea unor exerciţii practice. 

 

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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