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TRUST IS GOOD,
                  TÜV IS BETTER.



TUV Austria România - Partenerul dumneavoastră de încredere, de 10 ani în România!

Program 2017 - Semestrul I
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Recunoaşterea IRCA
(International Register of Certificated Auditors).

La nivel național: 
     Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării   
     Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
La nivel internațional:

Recunoaşterea competențelor de către un organism de 
formare de renume internațional;

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este membru al TÜV AUSTRIA 
Group – organism de renume internaţional care furnizează 
servicii de certificare, inspecție, precum și formare 
profesională.

Experienţa de la TÜV AUSTRIA Group 

Puncte forte pentru beneficiile dumneavoastră:Despre TÜV AUSTRIA ROMÂNIA

Începând cu anul 1989, TÜV AUSTRIA Group, cu sediul la 
Viena, organizează peste 400 de cursuri anual cu 
aproximativ 10.000 de participanţi, fiind lider incontestabil 
în furnizarea cursurilor de formare pentru toate nivelele 
(manageri, specialiști, începători). 

Certificate recunoscute:

Este asigurat transferul de cunoștințe prin metode de 
predare moderne, interacţiune cu cursanţii, experienţă 
practică.

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA propune cursuri orientate spre 
practică în domeniul auditului sistemelor de management al 
Calităţii, Mediului, Siguranţei şi Sănătăţii Ocupaţionale, 
Siguranței Alimentelor, Securității Informațiilor, precum şi 
cursuri de Management de Proiect, Logistică şi Achiziţii, 
Vânzări, Comunicare şi Customer Services.

Avantajele obținerii certificatelor recunoscute:
Sunt cheia către pieţele internaţionale;
Oferă posibilitatea de a se impune în faţa competiţiei;
Dovedesc o anume calitate şi siguranţă şi se bazează pe 
sisteme de testare calificate.

Servicii orientate către clienţi
Serviciile oferite în întâmpinarea nevoilor clienţilor, aducând 
satisfacţia acestora şi asigurându-le succesul şi menţinerea 
pe piaţă.
Atitudine profesionistă a angajaţilor TÜV AUSTRIA 
ROMÂNIA în relaţia cu clienţii asigură cursanţilor o 
atmosferă relaxată şi optimistă de însuşire a cunoştinţelor.

Lectori cu experiență practică şi pedagogică
Lectorii TÜV AUSTRIA ROMÂNIA sunt în acelaşi timp 
auditori  sau experţi activi, prezentând cazuri practice în 
cadrul cursurilor. Datorită abilităţilor pedagogice, ei reuşesc 
cu succes să transfere cunoştinţele teoretice şi practice.

Săli de curs cu echipamente moderne
Se asigură transferul de cunoştinţe într-o atmosferă 
confortabilă pentru studiu.

Program de cursuri flexibil
Periodic se lansează programul de cursuri.
Se întâmplă adesea ca la cerere să se reia diverse cursuri
sau să se programeze.

Domenii de activitate:

 APPRA OCR VI ED

În ultimii 10 ani, dezvoltarea şi formarea profesională  au  primit un nou sens în cadrul ACADEMIEI TÜV AUSTRIA ROMÂNIA, 
oferind o gamă largă de cursuri interactive, orientate întotdeauna către client.
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Persoanelor ce implementează un sistem de management al calității 
în vederea certificării, sau mențin la un nivel ridicat un sistem de 
management deja certificat. 

Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pentru însuşirea unor
instrumente şi tehnici necesare pentru a putea deveni specialişti
în domeniul calităţii.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase necesare unui 
specialist în domeniul calităţii.

Cursul urmăreşte pregătirea auditorilor pentru sistemul de mana-
gement al calităţii în vederea efectuării de audituri interne.

Persoanelor care fac/vor face parte din echipa de audit intern,
pentru sistemul de management al calităţii unei organizaţii, care
este în curs de implementare şi certificare a sistemului ISO 9001
şi/sau este deja certificată.

La finalul cursului, veţi şti să proiectați, să planificați și să coordonaţi 
activitatea de audit din firma dumneavoastră în conformitate cu 
cerinţele impuse de standardele ISO 9001 şi ISO 19011.

Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerinţelor noului 
standard (modificări, precizări, îmbunătăţiri, scopul acestora) şi 
impactul modificărilor asupra sistemului actual de management al 
calităţii.

Manager al Sistemului de Management al Calităţii
Preţ: 400 € + TVA

Specialist în Sistemul de Management al Calităţii
Preţ: 220 € + TVA

Auditor intern pentru Sistemul de Management al Calităţii
Preţ: 250 € + TVA

Upgrade ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015
Preţ: 165 € + TVA

Persoanelor care deţin un certificat de specialist sau auditor în 
conformitate cu cerinţele standardului de certificare în domeniul 
managementului calității conform ISO 9001.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat care atestă că 
au dobândit cunoştinţe şi competenţe pentru sistemul de 
management  al calității conform noului standard ISO 9001:2015.

Cursul urmăreşte dobândirea competenţelor necesare pentru 
elaborarea şi implementarea politicii în domeniul calităţii, asigurarea 
şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice 
managementului calităţii, elaborarea şi urmărirea programelor de 
audit, monitorizarea efectuării inspecţiilor şi încercărilor etc.

Persoanelor care aplică sistemul de management al calităţii conform 
cu standardele ISO 9000, persoanelor desemnate ca reprezentanţi 
ai managementului calităţii, persoanelor care efectuează audituri 
interne şi externe de sistem, proces sau produs.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre modul 
de proiectare, coordonare şi organizare al sistemului de 
management în vederea asigurării îmbunătăţirii continue.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase pentru 
efectuarea auditurilor externe la diverse organizaţii.
Diploma obținută în urma promovării examenului este recunoscută 
de International Register of Certificated Auditors (IRCA). 

Cursul se adresează persoanelor care vor lucra ca auditori externi 
pentru un organism de certificare de terţă parte.

Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a 
proiecta, conduce şi organiza procesul de audit, dobândirea şi 
demonstrarea atributelor personale necesare pentru derularea 
eficientă şi efectivă a unui proces de audit.

Auditor/Lead Auditor pentru Sistemul de 
 Management al Calităţii (A18110)

Preţ: 4 0 € + TVA8

Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015

20.02 - 21.02.2017 București
13.03 - 14.03.2017 Timișoara

29.05 - 30.05.2017 Oradea
08.06 - 09.06.2017 București

16.01 - 18.01.2017 Timișoara
16.01 - 18.01.2017 București
15.03 - 17.03.2017 Oradea

19.04 - 21.04.2017 București
17.05 - 19.05.2017 Timișoara

16.01 - 17.01.2017 Timișoara
30.01 - 31.01.2017 București
15.02 - 16.02.2017 Oradea

13.03 - 14.03.2017 București
19.04 - 20.04.2017 Timișoara
03.05 - 04.05.2017 București

09.01 - 13.01.2017 București
23.01 - 27.01.2017 Timișoara

03.04 - 07.04.2017 București
24.04 - 28.04.2017 Timișoara

13.02 - 17.02.2017 București
20.02 - 24.02.2017 Timișoara

12.06 - 16.06.2017 București
26.06 - 30.07.2017 Oradea

Noutăţi
ISO 9001:2015

NOU!
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*

* Acest curs poate fi organizat sub autorizare ANC. 
  Pentru detalii suplimentare contactați Departamentul Academia.



Sistemul de Management al 
Calității în Domenii Conexe

Six Sigma Green Belt

Validarea metodei și asigurarea calității rezultatelor în 
laboratoarele de analize fizico-chimice
Preţ: 250 € + TVA

La finalul cursului veți obține cunoștințe valoroase necesare 
asigurării calității rezultatelor în laboratoarele de analize fizico-
chimice.

Prezentarea în detaliu a cerinţelor de asigurare a calităţii rezultatelor, 
validarea metodelor de încercare / metodelor de analize fizico-
chimice și prezentarea de exemple de aplicatii practice pentru 
metodele fizico-chimice (metode spectrofotometrice, metode 
volumetrice, metode gravimetrice).

Cursul se adresează specialiștilor din cadrul laboratoarelor 
fizicochimice ce utilizează tehnici de validare și prezintă în detaliu 
cerințele de asigurarea calității rezultatelor, validarea metodelor de 
încercare/ metodelor de analize fizico-chimice și prezentarea de 
exemple de aplicații practice pentru metodele fizico-chimice (metode 
spectrofotometrice, metode volumetrice, metode gravimetrice).

13.02 - 14.02.1017 Timișoara 20.03 - 21.03.2017 Oradea

La finalul cursului veți putea defini cerințele clienților, să analizați 
producția cu scopul de a reduce costurile de fabricație și îmbunătăți 
calitatea produsului sau serviciului, iar la finalul cursului veți avea 
suficiente cunoștințe pentru a putea continua un proiect care va fi 
inițiat pe durata cursului.

Constă în înțelegerea metodologiei Six Sigma prin prezentarea 
sculelor, conceptelor și a limbajului specific abordării DMAIC 
(Definire, Măsurare, Analiză, Îmbunătățire, Control).

Ÿ Inginerilor de proces din diverse industrii care sunt responsabili cu 
implementarea metodologiei Six Sigma și cu găsirea de metode în 
vederea ținerii proceselor sub control.

Ÿ Inginerilor de calitate care sunt responsabili cu găsirea și 
soluționarea neconformităților și a cauzelor rădăcină care le 
generează.

Ÿ Supervizorilor și liderilor de echipă care doresc să folosească 
instrumentele Six Sigma pentru a reduce variația și a îmbunătăți 
capabilitatea proceselor.

ü Introducere/ prezentare standard/ relația cu alte standarde/ roluri 
și responsabilități – RACI
ü Metodologia DMAIC/ selectare proiect/ Gantt Chart
ü Definirea domeniului de aplicare al proiectului
ü Processmapping
ü SIPOC
ü VOC
ü Identificare CTQC
ü Project Charter
ü Data collection plans
ü VOC – QFD
ü FMEA – introducere
ü Diagrama Cauză-Efect
ü Tipuri de date / Histograme
ü Tipuri de distribuții/ distribuții normale
ü Acuratețe și precizie
ü Noțiuni introductive de statistică 
ü Pareto analysis
ü Introducere în MINITAB
ü Concept of variation
ü Run charts
ü Control chart 
ü MSA – introducere
ü Analiza SM – date continue – GR & R
ü Capability analysis
ü Coeficienții de Capabilitate – Cp, Cpk, Pp, Ppk
ü Waste analysis – intoroducere
ü Value Stream – VSM – introducere
ü Control plan 
ü 5S

Lean / Six Sigma Green Belt Fundamentals
Preţ: 670 € + TVA

Tematica

Obiectivul cursurilor

06.02 - 10.02.2017 Timișoara
15.03 - 17.03.2017 București

03.04 - 07.04.2017 București

ü Introducere
ü Lean / Six Sigma Tools
ü Sampling methods. Sampling size. 1 and 2 sample t-test
ü MINITAB. Advanced tools
ü Quality tools: Advanced statistics, Histograms, Run Chart, Pareto 
Chart, Correlation, Normality test. etc.
ü Measurement System Analysis. Kappa. Interclass Correlation 
(ICC), ANOVA, Gage R&R
ü Process Flow. FMEA. Control Plan
ü Setup Reduction. SMED
ü Process Capability. SPC
ü Design of Experiment (DOE)
ü Simple Regression. Confidence and Prediction Intervals
ü 8D Report. PPAP - Submission Level 5

Lean / Six Sigma Green Belt Nivel Mediu / Avansat
Preţ: 750 € + TVA

Tematica

01.05 - 05.05.2017 București 26.06 - 29.06.2017 Timișoara

QFO-ACAD-001-021 Rev 01

Managementul Riscului cf. ISO 31000 și IEC / ISO 31010
Preţ: 300 € + TVA

Parcurgerea standardelor care vor ajuta organizațiile să analizeze și 
să evalueze riscurile. Acestea nu sunt standarde destinate 
certificării, ele furnizând principii, orientări, informații cu privire la 
selectarea și aplicarea tehnicilor de evaluare a riscurilor.

Standardele abordate în cadrul cursului sunt: 

ISO 31000:2009 – Managementul riscului – Principii și linii 
directoare, este un standard internațional pentru managementul 
riscului. Prin furnizarea de principii și orientări complete, acest 
standard ajută organizațiile să analizeze și să evalueze riscurile. 
Acest standard nu este un standard destinat certificării.

ISO 31010:2009 – Managementul riscului – Metode de evaluare a 
riscului, este un standard de sprijin pentru ISO 31000 și oferă 
îndrumări cu privire la selectarea și aplicarea de tehnici sistematice 
de evaluare a riscurilor. Acest standard nu este destinat certificării. El 
furnizează informații cu privire la selectarea și aplicarea tehnicilor de 
evaluare a riscurilor.ând principii, orientări informații cu privire la 
selectarea și aplicarea tehnicilor de evaluare a riscurilor .

Managerilor în general la toate nivelele, managerilor de risc, 
managerilor de proiect, persoanelor responsabile de  securitatea 
informațiilor sau a conformității în cadrul unei organizații.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru:
Ÿ îmbunătățirea încrederii părților interesate în capacitatea de a 
gestiona managementul de risc;
Ÿ identificarea metodelor de risc pentru îmbunătățirea sistemelor de 
management. 

04.01 - 06.01.2017 București
15.02 - 17.02.2017 Timișoara

31.05 - 02.06.2017 București



Specialist în Sistemul de Management al Siguranţei
Alimentelor
Preţ: 220 € + TVA

6

Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor 
conform ISO 22000

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre:
Ÿ îndeplinirea şi implementarea cerinţelor standardului ISO 22000
Ÿ efectuarea unui audit atât în propria organizaţie, cât şi la furnizori.

Cursul are un caracter profund aplicativ, adaptat specificului 
domeniului de activitate.
La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţele necesare dezvoltării 
planurilor HACCP şi a programelor preliminare operaţionale.

Înţelegerea elementelor de bază în vederea planificării, dez-
voltării şi obţinerii de produse sigure în conformitate cu 
reglementarile Europene şi însuşirea cerinţelor privind siguranţa 
alimentelor.

Ÿ Şefilor de departamente şi membrilor echipei HACCP sau de
siguranța alimentelor la nivel de unitate.

Ÿ Unităţilor care doresc să implementeze principiile HACCP şi
programele preliminare operaţionale.

Ÿ Unităţilor care au ajuns în faza de implementare a principiilor
HACCP şi/sau sunt certificate.

Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în vederea
realizării auditului sistemului de management al siguranţei
alimentelor la nivelul sau în numele propriei organizaţii.

Ÿ Reprezentanţilor managementului pentru Siguranţă/Calitate; 
Directori calitate; Middle şi Top Management.

Ÿ Persoanelor care fac/vor face parte din echipa de audit intern 
pentru sistemul de management al siguranţei alimentelor al unei 
organizaţii care doreşte să implementeze sau care a implementat 
un astfel de sistem.

Auditor intern pentru Sistemul de Management al
Siguranţei Alimentelor conform ISO 22000
Preţ: 250 € + TVA

05.01 - 06.01.2017 Timișoara
09.01 - 10.01.2017 București

10.04 - 11.04.2017 București

01.02 - 03.02.2017 București
13.02 - 15.02.2017 Timișoara
26.04 - 28.04.2017 București

29.05 - 31.05.2017 Oradea
07.06 - 09.06.2017 Timișoara

Auditor intern pentru laboratoare de încercări şi etalonări
conform ISO 17025
Preţ: 350 € + TVA

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţele necesare dezvoltării unui 
sistem de management specific domeniului medical, respectiv veţi 
putea efectua audituri în cadrul organizaţiei dumneavoastră.

Înţelegerea elementelor de bază în vederea planificării şi dezvoltării 
tehnicilor de audit proprii unui sistem de management performant, 
specific domeniului medical.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţele necesare dezvoltării unui 
sistem de management al calităţii, respectiv veţi putea efectua 
audituri în cadrul organizaţiei dumneavoastră.

Înţelegerea elementelor de bază în vederea planificării şi dez-
voltării tehnicilor de audit proprii unui sistem de management 
performant.

Auditorilor, reprezentanţilor managementului, şefilor şi locţiitori-
lor acestora din laboratoarele de încercări şi/sau etalonări.

Specialiştilor din cadrul laboratoarelor medicale (responsabili de 
procese, medici de laborator, chimişti, biologi, biochimişti, şefi de 
laborator) însărcinaţi cu:
Ÿ verificarea şi menţinerea capabilităţii laboratorului de a efectua

analizele medicale în conformitate cu prevederile sistemului de
management al calităţii implementat în organizaţie;

Ÿ participarea în echipa de audit intern la auditarea activităţii
laboratorului în care îşi desfăşoară activitatea, dar şi auditarea la
furnizorii organizaţiei.

Auditor intern pentru laboratoare de analize medicale
conform ISO 15189
Preţ: 350 € + TVA

20.02 - 22.02.2017 Oradea
22.02 - 24.02.2017 București

08.05 - 10.05.2017 Timișoara
31.05 - 02.06.2017 București

04.01 - 06.01.2017 București
01.03 - 03.03.2017 Timișoara

03.04 - 05.04.2017 București
14.06 - 16.06.2017 Oradea

Auditor/Lead Auditor pentru Sistemul de Management 
al Siguranţei Alimentelor conform ISO 22000 (A17904)
Preţ: 480 € + TVA

06.02 - 10.02.2017 București
06.03 - 10.03.2017 Timișoara

29.05 - 02.06.2017 București

Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a 
proiecta, conduce şi organiza procesul de audit, dobândirea şi 
demonstrarea atributelor personale necesare pentru derularea 
eficientă şi efectivă a unui proces de audit.

Cursul se adresează persoanelor care vor lucra ca auditori externi 
pentru un organism de certificare de terţă parte.

Finalizarea cursului asigură satisfacerea cerințelor de instruire 
pentru certificarea IRCA pentru toate clasele de auditori ai sistemului 
de management al siguranței alimentelor.
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Cerințe IFS Food V.6
Preţ: 195 € + TVA

La finalul cursului veți fi capabili să înțelegeți principiile de bază ale 
standardului IFS, pentru a dezvolta, implementa și evalua sistemele 
de siguranță alimentară, conform BRC și IFS.

Cursul urmărește dobândirea de cunoștințe și abilități în ceea ce 
privește standardul IFS Food V.6, privind calitatea și siguranța 
produselor alimentare.

Acest curs se adresează companiilor care sunt sau își doresc să se 
certifice IFS, persoanelor din conducerea firmelor care se ocupă de 
fabricarea produselor alimentare, managerilor care se ocupă de 
siguranța alimentelor, cât și directorilor de companii care controlează 
și/ sau supervizează producția și distribuția de produse - marcă 
propie.

20.02 - 21.02.2017 București 24.04 - 25.04.2017 București

Cerințe de calitate și competență 
pentru laboratoare 



Sănătate şi Securitate  
Ocupaţională - SSO

Inspector în domeniul Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale 80 ore (studii medii)
Preţ: 350 €

Manager al Sistemului de Management al Sănătăţii şi 
Securităţii Ocupaţionale 
Preţ: 400 € + TVA

Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie şi a semnalizării
SSO, stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare prevenirii
accidentelor de muncă, cercetarea evenimentelor şi respectarea
prevederilor legale în SSO.

Persoanelor care au finalizat învăţământul liceal filiera teoretică în
profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.

Pentru a vă putea desfăşura activitatea în cadrul serviciilor
interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/angajator
care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din organizaţie,
precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie şi a semnalizării
SSO, stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare, prevenirii
accidentelor de muncă, cercetarea evenimentelor şi respectarea
prevederilor legale în SSO

Persoanelor care au finalizat studii cu profil tehnic în învăţământul 
superior.

Pentru a vă putea desfăşura activitatea în cadrul serviciilor
interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/angajator
care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din organizaţie,
precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Specialist în domeniul Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale 80 ore (studii superioare tehnice)
Preţ: 400 €

Cursul se adresează persoanelor care doresc să colaboreze ca 
auditori externi cu organisme de certificare de terţă parte.

Absolvirea cu succes a acestui curs vă permite accesul în Registrul 
Internaţional al Auditorilor de Terţă parte.

Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în vederea 
elaborării şi implementării politicii în domeniul sănătăţii şi securităţii 
în muncă, asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi 
instrumentelor specifice managementului sănătăţii şi securităţii în 
muncă, elaborarea şi urmărirea programelor de audit etc.

Persoanelor care aplică sistemul de management pentru sănătăte şi 
securitate în muncă conform standardului OHSAS 18001, 
inspectorilor, specialiştilor în domeniul sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, persoanelor desemnate pentru protecţia muncii.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre modul 
de proiectare, coordonare şi organizare al sistemului de 
management pentru sănătate şi securitate în muncă în vederea 
asigurării îmbunătăţirii continue a acestuia.

Auditor/Lead Auditor pentru Sistemul de Management
al Sănătății și Securității Ocupaționale (A17674)
Preţ: 480 € + TVA

Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a 
conduce şi organiza procesul de audit; dobândirea şi demonstrarea 
atributelor personale necesare pentru derularea eficientă şi efectivă 
a unui proces de audit.

13.02 - 17.02.2017 București
10.04 - 14.04.2017 Timișoara

15.05 - 19.05.2017 Oradea
22.05 - 26.05.2017 București

13.02 - 17.02.2017 București
10.04 - 14.04.2017 Timișoara

15.05 - 19.05.2017 Oradea
22.05 - 26.05.2017 București

Persoanelor ce sunt/vor fi în echipa de audit intern pentru sistemul de 
management al sănătății şi securității ocupaţionale al unei 
organizaţii, care doreşte să implementeze sau care a implementat 
acest sistem.

Veţi deţine informaţii despre proiectarea, pregătirea şi desfăşurarea 
auditului intern, monitorizarea şi raportarea funcţionării unui sistem 
de management al sănătăţii şi securității ocupaţionale.

Pregătirea auditorilor pentru sistemul de management al sănătăţii şi 
securității ocupaţionale în vederea efectuării de audituri interne.

Auditor intern pentru Sistemul de Management al
Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale
Preţ: 280 € + TVA         

09.01 - 11.01.2017 Timișoara
08.02 - 10.02.2017 București

15.05 - 17.05.2017 București
28.06 - 30.06.2017 Timișoara

06.02 - 10.02.2017 Timișoara
27.02 - 03.03.2017 Oradea

06.03 - 10.03.2017 București
19.06 - 23.06.2017 București

Pentru aprofundarea cunoştinţelor specifice de siguranţă şi sănătate 
a muncii coroborate cu protecţia mediului în vederea aplicării 
consecvente, uniforme a standardului internaţional SCC.

Dobândirea cunoştinţelor în vederea proiectării şi implementării 
standardului internaţional SCC, precum şi însușirea cerinţelor 
specifice de siguranţă şi sănătate a muncii coroborate cu protecţia 
mediului.

Personalului organizaţiilor (subcontractori) care prestează servicii 
tehnice (construcţii şi instalaţii, mentenanţă, curăţenie, etc.) la sediul
contractorilor precum şi organizaţiilor care furnizează personal 
calificat pentru astfel de servicii tehnice.

Safety Certificated Contractor
Preţ: 325 € + TVA

20.02 - 22.02.2017 Timișoara
19.04 - 21.04.2017 Oradea

26.06 - 28.06.2017 București

16.01 - 20.01.2017 Timișoara
20.02 - 24.02.2017 București

12.06 - 16.06.2017 București

Sistemul de Management
al Sănătăţii şi Securității 
Ocupaţionale conform OHSAS 18001

QFO-ACAD-001-021 Rev 01



La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre modul 
de coordonare şi organizare al unui sistem de management de 
mediu în vederea asigurării îmbunătăţirii continue a acestuia.

Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a 
conduce şi organiza procesul de audit; dobândirea şi demonstrarea 
atributelor personale necesare pentru derularea eficientă şi efectivă 
a unui proces de audit.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase pentru 
efectuarea auditurilor externe la diverse organizaţii.
Diploma obținută în urma promovării examenului este recunoscută 
de International Register of Certificated Auditors (IRCA). 

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor în vederea specializării în 
domeniul managementului de mediu prin însuşirea unor instru-
mente şi tehnici necesare cursanţilor.

Persoanelor care doresc să dobândească cunoștinte și deprinderi 
referitoare la proiectarea, implementarea sau menținerea unui 
sistem de management de mediu.

Veţi deţine informaţii despre conceptele de bază privind un sistem
de management de mediu, beneficiile şi avantajele proiectării, 
implementării și gestionării unui sistem de management de mediu.

Asimilarea cunoştinţelor şi capabilităţilor de a:
Ÿ implementare sistemului de management de mediu în conformitate 

cu ISO 14001;
Ÿ răspunde cerinţelor de reprezentant al managementului de mediu;
Ÿ efectua audituri interne de sistem, proces sau produs.

Ÿ Persoanelor care aplică sistemul de management de mediu 
conform ISO 14001.

Ÿ Persoanelor desemnate ca reprezentanţi ai managementului de 
mediu.

Ÿ Persoanelor care efectuează audituri interne de sistem, proces sau 
produs.

Persoanelor care vor lucra ca auditori externi pentru un organism de 
certificare de terţă parte.

Manager al Sistemului de Management de Mediu
Preţ: 400 € + TVA

Specialist în Sistemul de Management de Mediu
Preţ: 250 € + TVA

Auditor intern pentru Sistemul de Management de Mediu
Preţ: 300 € + TVA

Auditor/Lead Auditor pentru Sistemul de 
Management de Mediu (A18200)
Preţ: 480 € + TVA

Celor ce au noţiuni în domeniul management de mediu, specialiști, 
manageri/responsabili de mediu, reprezentanţi ai managementului 
de mediu, responsabili activităţi, personal implicat în monitorizarea 
activităţilor care afectează mediul.

Pregătirea auditorilor pentru sistemul de management de me-
diu în vederea efectuării de audituri interne.

La finalul cursului, veţi deţine informaţii valoroase despre 
proiectarea, pregătirea şi desfăşurarea unui audit intern de mediu şi 
despre monitorizarea şi raportarea funcţionării unui sistem de 
management de mediu.

Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:2015

03.01 - 04.01.2017 București
23.02 - 24.02.2017 Timișoara

06.04 - 07.04.2017 București
11.05 - 12.05.2017 Timișoara

11.01 - 13.01.2017 Timișoara
29.03 - 31.03.2017 București
19.04 - 21.04.2017 Oradea

03.05 - 05.05.2017 Timișoara
26.06 - 28.06.2017 București

13.02 - 17.02.2017 București
03.04 - 07.04.2017 Timișoara

08.05 - 12.05.2017 Oradea
08.05 - 12.05.2017 București

09.01 - 13.01.2017 București
20.03 - 24.03.2017 Timișoara

24.04 - 28.04.2017 București

Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerinţelor noului 
standard (modificări, precizări, îmbunătăţiri, scopul acestora) şi 
impactul modificărilor asupra sistemului actual de management de 
mediu.

Upgrade ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015
Preţ: 165 € + TVA

Persoanelor care deţin un certificat de specialist sau auditor în 
conformitate cu cerinţele standardului de certificare în domeniul 
managementului de mediu conform ISO 14001.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat care atestă că 
au dobândit cunoştinţe şi competenţe pentru sistemul de 
management de mediu conform noului standard ISO 14001:2015.

17.01 - 18.01.2017 Timișoara
31.01 - 01.02.2017 București
16.02 - 17.02.2017 Oradea

14.03 - 15.03.2017 București
20.04 - 21.04.2017 Timișoara
04.05 - 05.05.2017 București

NOU!
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Cunoaşterea cerinţelor standardului internaţional „ISO/IEC 27001 – 
sisteme de management al securităţii informaţiilor” şi a standardelor 
adiacente.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe necesare implementării 
unui sistem de Management al Securităţii Informaţiilor.

Ÿ Descrierea conceptelor de bază ale managementului securităţii IT; 
prezentarea standardelor ISO 27001 şi ISO 27002; prezentarea 
legislaţiei româneşti aplicabile, surse de informare.
Ÿ Elaborarea şi documentarea unui SMSI şi modalităţi de imple-
mentare; procesul de auditare şi certificare a unui SMSI, tehnici de 
audit, coordonarea şi conducerea unei echipe de audit; 
documentarea auditului.

Ÿ Veţi putea elabora bugete de IT sincronizate cu necesităţile reale, 
putând decide asupra investiţiilor în hardware şi software pentru 
protecţia sistemelor IT; veţi avea capacitatea de a ţine pasul cu 
progresul tehnologic.
Ÿ Veţi şti punctele vulnerabile ale sistemului informatic şi veţi putea 
acţiona în consecinţă, reducând riscurile la care este supusă 
organizaţia; veţi şti să eliminaţi sau să reduceţi timpii de răspuns în 
cazul incidentelor, asigurând creşterea productivităţii.

Persoanelor care fac/vor face parte din echipa de audit intern pentru 
SMSI a unei organizaţii care doreşte să implementeze sau care a 
implementat un astfel de sistem, responsabili cu securitatea 
informaţiei, manageri IT, specialişti IT.

Identificarea cerinţelor de securitate a informaţiei, proiectarea 
procedurilor de securitate a informaţiei şi elaborarea programului de 
implementare, revizuirea modelului ameninţărilor şi vulnerabilităţilor.

Ÿ Responsabililor cu securitatea informaţiei, managerilor calitate, 
managerilor IT, specialiştilor IT care doresc să aibă cunoştinţe şi 
deprinderi referitoare la proiectarea şi implementarea unui sistem de 
management al securităţii informaţionale.
Ÿ Organizaţiior care doresc să implementeze sau care au imple-
mentat un SMSI.

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate
ale sistemelor informatice
Preţ: 350 € + TVA

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase pentru 
efectuarea auditurilor externe la diverse organizaţii.

Auditor/Lead Auditor pentru Sistemul de Management al
Securității Informațiilor (A17691)
Preţ: 480 € + TVA

Auditor intern pentru Sistemul de Management al 
Securităţii Informaţiilor
Preţ: 400 € + TVA

18.01 - 20.01.2017 Timișoara
06.02 - 08.02.2017 București
20.03 - 22.03.2017 Oradea

02.05 - 05.05.2017 București
15.05 - 17.05.2017 Timișoara

06.03 - 09.03.2017 Timișoara
13.03 - 16.03.2017 București

29.05 - 02.06.2017 Oradea
19.06 - 22.06.2017 București

09.01 - 13.01.2017 București
20.03 - 24.03.2017 Timișoara

24.04 - 28.04.2017 București
03.07 - 07.07.2017 București

Obiectivul cursului este de a oferi cunoştinţe în domeniul 
managementului deşeurilor (clasificarea deşeurilor, metode de 
recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi 
consumatorilor în generarea deşeurilor), precum şi prezentarea 
actualizată a legislaţiei naţionale şi internaţionale a deşeurilor 
(inclusiv Legea 211/2011).

Management Ecologic

În scopul creşterii competitivităţii pe piață, managementul deșeurilor 
constituie o modalitate de îmbunătăţire a performanțelor 
organizaţiei. 

Pe durata cursului veţi dobândi abilități în vederea gestionării 
deşeurilor, în scopul prevenirii şi reducerii efectelor adverse ale 
acestora asupra mediului.

Specialist în Managementul Deşeurilor
Preţ: 220 € + TVA

Veţi deţine informaţii despre proiectarea, pregătirea şi desfăşurarea 
auditului intern, monitorizarea şi raportarea funcţionării unui sistem 
de management al energiei.

Pregătirea personalului în vederea deţinerii informaţiilor necesare 
pentru planificarea, efectuarea auditurilor interne şi raportarea 
rezultatelor acestora. De asemenea, prezentarea metodelor de 
audit, a tehnicilor de audit, a codului de conduită al auditorului.

Persoanelor care doresc să deţină informaţiile necesare pentru a 
putea planifica şi efectua audituri interne ale sistemului de 
management al energiei, sau pentru a-şi perfecţiona activitatea de 
audit.

Auditor intern pentru Sistemul de Management al
Energiei conform ISO 50001
Preţ: 250 € + TVA

Cursul se adresează persoanelor responsabile cu managementul, 
depozitarea şi transportul deşeurilor sau a substanţelor periculoase.

03.01 - 04.01.2017 Timișoara
12.01 - 13.01.2017 București
09.03 - 10.03.2017 Timișoara
03.04 - 04.04.2017 Oradea

10.04 - 11.04.2017 București
13.04 - 14.04.2017 Oradea
12.06 - 13.06.2017 Timișoara

25.01 - 27.01.2017 Timișoara
01.03 - 03.03.2017 Oradea

27.03 - 29.03.2017 București
28.06 - 30.06.2017 București

Sistemul de Management al 
Securității Informațiilor  
(SMSI) conform 
ISO 27001 și 27002

Ÿ Manageri şi responsabili cu securitatea informaţiilor;
Ÿ Specialişti în domeniul IT şi al managementului calităţii;
Ÿ Specialişti care doresc să implementeze un sistem de management 
al securităţii informaţiilor în conformitate cu ISO/IEC 27001;
Ÿ Persoane care doresc să obţină competenţele de audit a îndeplinirii 
cerinţelor standardului ISO 27001 (sistemul de management al 
securităţii informaţiilor), ca auditor intern sau extern.

Cursul se adresează personalului implicat în operaţiuni cu 
substanţe/mărfuri periculoase.

Pentru asigurarea aplicării şi respectării prevederilor legale şi a 
condiţiilor specifice aflate în vigoare.

Substanţe periculoase
Preţ: 210 € + TVA

Identificarea şi clasificarea substanţelor/mărfurilor periculoase, 
înţelegerea aspectelor juridice pentru personalul responsabil cu 
depozitarea, manipularea, utilizarea, expedierea şi transportul 
substaţelor/mărfurilor periculoase, aprofundarea cunoştinţelor 
legate de ambalare, marcare şi etichetare a substanţelor/mărfurilor 
periculoase. 

19.01 - 20.01.2017 București
13.04 - 14.04.2017 București

24.04 - 25.04.2017 Timișoara
01.06 - 02.06.2017 Timișoara
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Cursul urmăreşte formarea specialiştilor în analiza sistemelor de 
măsurare prin evaluarea metodei de testare, a instrumentelor de 
măsurare, precum şi a întregului proces de obţinere a măsurătorilor 
în vederea asigurării integrităţii datelor.

Personalul firmelor care trebuie să efectueze analiza sistemelor de 
măsurare în vederea înţelegerii implicaţiilor erorilor de măsurare 
pentru deciziile luate despre un produs sau proces.

Formarea auditorilor interni pentru auditarea sistemului de 
management al calităţii conform IATF 16949:2016 pentru organizaţii 
specializate în  producţia de autovehicule şi piese de schimb 
aferente.

Auditorilor din cadrul firmelor producătoare de automobile, de
piese de schimb şi furnizorilor de utilaje de producţie pentru această
industrie.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe în pregătirea, efectu-
area şi documentarea auditului intern, utilizând tehnici cores-
punzătoare de audit şi un comportament etic în timpul auditului.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru: selectarea 
măsurătorilor corecte, evaluarea dispozitivelor de măsurare, 
evaluarea procedurilor şi operatorilor, evaluarea oricărei interacţiuni 
de măsurare, calcularea incertitudinii de măsurare.

Auditorilor din cadrul firmelor producătoare de automobile, de
piese de schimb şi furnizorilor de utilaje de producţie pentru această
industrie.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru efectuarea unui
audit de proces, parcurgând toate etapele auditului şi făcând
analogia între auditul de sistem, proces şi produs.

Formarea specialiștilor în auditul de produs respectând cerințele de 
calitate ale marilor producători din industria auto, cuprinse în 
reglementarea VDA 6 partea 5.

Acest curs se adresează persoanelor din cadrul firmelor care au ca 
obiectiv o solidă stabilitate și capabilitate a proceselor.

Controlul statistic al proceselor prin graficele de control ajută
utilizatorul să înţeleagă ce e posibil să se întâmple şi când o
condiţie instabilă cere studiu.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru stabilirea indi-
cilor de calitate şi a limitelor de control precum şi interpretarea
rezultatelor.

Auditor intern pentru Sistemul de Management al
Calităţii în Industria Auto conform IATF 16949:2016
Preţ: 400 € + TVA

Statistical Process Control - SPC
Preţ: 250 € + TVA

Audit de produs cf. VDA 6.5
Preţ: 300 € + TVA

Measurement System Analysis - MSA
Preţ: 250 € + TVA

Reglementarea VDA 6 partea 3 este utilizată pentru auditarea
proceselor unei firme din industria auto. Cursul urmăreşte
formarea specialiştilor în auditul de proces, respectând cerinţele
de calitate ale părţii 3 din VDA.

Audit de proces cf. VDA 6.3
Preţ: 300 € + TVA
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Auditorilor de produs ai firmelor din domeniul auto care trebuie să 
participe la efectuarea auditurilor de proces.

La finalul cursului veți dobândi cunoștințe pentru efectuarea unui 
audit de produs incluzând verificarea conformității tuturor cerințelor 
specificate: dimensiunile produsului, funcționaliatea, împachetarea 
și etichetarea acestora, parcurgând toate etapele auditului.

30.01 - 02.02.2017 Timișoara
06.03 - 10.03.2017 Oradea

23.05 - 26.05.2017 Timișoara

30.03 - 31.03.2017 Timișoara 15.06 - 16.06.2017 Timișoara

16.02 - 17.02.2017 Timișoara
13.04 - 14.04.2017 Timișoara

22.06 - 23.06.2017 Oradea

23.01 - 24.01.2017 Timișoara
16.03 - 17.03.2017 Timișoara

11.05 - 12.05.2017 Oradea

09.01 - 10.01.2017 Timișoara
27.03 - 28.03.2017 Timișoara

08.06 - 09.06.2017 Timișoara
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Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerinţelor noilor 
standarde (modificări, precizari, îmbunătăţiri, scopul acestora) şi 
impactul modificărilor asupra sistemului actual de management al 
calităţii in industria auto.

Persoanelor care deţin un certificat de specialist sau auditor intern în 
conformitate cu cerinţele standardelor de certificare în domeniul 
sistemelor de management al calitatii in industria auto.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe cu privire la clarificarea 
modului de tranziţie la noile standarde, aplicate de organismele de 
certificare.

Upgrade ISO TS 16949:2009 la IATF 16949:2016
Preţ: 250 € + TVA

20.02 - 21.02.2017 Timișoara 19.04 - 20.04.2017 Timișoara
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La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe în aplicarea metodei 
precum şi utilizarea grilelor de notare pentru P-FMEA.

Cursul urmăreşte dobândirea cunoştinţelor în aplicarea proce-
sului 8D = 8 Etape în rezolvarea unei probleme.

Acest curs se adresează persoanelor care utilizează în cadrul
firmei Rapoarte 8D (5D sau 3D) pentru tratarea reclamaţiilor
primite de la client, precum şi a reclamaţiilor trimise la furnizori, dar şi 
firmelor din industria auto.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe în Definirea Problemei şi 
Analiza Rădăcinii Cauzei (prin Brainstorming, 5 Why, Diagrama 
cauza-efect), 8D fiind utilizat în special în relaţia cu clienţii şi 
furnizorii, după apariţia problemei.

Formarea specialiştilor în aplicarea metodei FMEA. Scopul
metodei este recunoaşterea defectărilor, urmările/efectele
acestora şi probabilitatea apariţiei acestora.

Firmelor producătoare de automobile, de piese de schimb,
distribuitorilor de automobile, deţinătorilor de ateliere auto şi
furnizorilor de utilaje de producţie pentru această industrie.

8D Problem Solving Process
Preţ: 250 € + TVA

Failure Mode and Effects Analysis - FMEA
Preţ: 250 € + TVA

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru:
Ÿ înţelegerea conceptelor privitoare la APQP şi parcurgerea tuturor 

etapelor
Ÿ cunoaşterea criteriilor de evaluare a riscurilor de furnizor şi de client
Ÿ înţelegerea relaţiilor existente între documentele APQP şi PPAP.

Cursul urmăreşte formarea responsabililor cu planificarea calităţii 
produsului în managementul de proiect orientat spre calitate, bazat 
pe planificarea avansată a calităţii produsului / procesului.

Cursul se adresează persoanelor care au dobândit cunoştinţe 
prealabile de ISO/TS 16949, FMEA, SPC, MSA şi sunt implicaţi în 
proiectarea şi dezvoltarea produselor şi proceselor din firmă.

Advanced Product Quality Planning - APQP
250 €Preţ:  + TVA

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe pentru:
Ÿ înţelegerea conceptelor privitoare la PPAP şi parcurgerea tuturor 
etapelor

Ÿcunoaşterea criteriilor de evaluare a riscurilor de furnizor şi de client 
Ÿ înţelegerea relaţiilor existente între documentele din PPAP şi APQP

Înţelegerea relaţiilor existente între documentele din PPAP şi a 
modului în care trebuie construită documentaţia de aprobare pentru 
fabricaţie – criterii generale şi criterii de apreciere.
Dezvoltarea de abilităţi pentru întocmirea şi argumentarea 
documentaţiei PPAP.

Persoanelor care au dobândit cunoştinţe prealabile de ISO/TS 
16949, FMEA, SPC, MSA şi sunt implicaţi în Procesul de Aprobare a 
Pieselor.

Production Part Approval Process - PPAP
Preţ:  € + TVA180

23.02 - 24.02.2017 Timișoara 29.05 - 30.05.2017 Timișoara

20.02 - 21.02.2017 Timișoara
06.04 - 07.04.2017 Timișoara

01.06 - 02.06.2017 Oradea

13.02 - 14.02.2017 Timișoara 08.05 - 09.05.2017 Timișoara

13.02-13.02.2017 Timișoara 12.05-12.05.2017 Timișoara

Dobândirea competenţelor necesare calificării ca sudor, precum şi 
îmbogăţirea volumului de cunoştinţe profesionale şi a actualizării 
acestuia în concordanţă cu evoluţia tehnologiilor din unitatea unde 
îşi desfăşoară activitatea.

Tuturor persoanelor care doresc să se califice şi/sau certifice ca 
sudori pentru domeniile: construcţii metalice, echipamente sub 
presiune etc.

Sudor
Preţ: 250 € / procedeu de sudare

Echipamente sub presiune Directiva 2014/68/UE
Preţ: 500 € + TVA

Însuşirea de cunoştinţe necesare proiectării, fabricării şi evaluării
conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au 
presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar în conformitate 
cu directiva PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC). 
Explicarea cerinţelor de inspecţie ale unui organism notificat (NoBo) 
în funcţie de fiecare modul.

Personalului din companiile care proiectează, produc şi verifică
echipamente sub presiune şi ansambluri care au presiune maximă 
admisibilă PS mai mare de 0,5 bar în conformitate cu directiva PED 
(Pressure Equipment Directive 97/23/EC).

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe teoretice necesare 
proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii echipamentelor sub 
presiune şi a ansamblurilor care au presiune maximă admisibilă PS 
mai mare de 0.5 bar în conformitate cu directiva PED (Pressure 
Equipment Directive 97/23/EC) direct de la inspectorii unui 
Organism Notificat.

Cerinţe de calitate pentru producătorii de structuri 
sudate conform EN ISO 3834 & EN 1090
Preţ: 250 € + TVA

Cursul prezintă şi interpretează standardul EN ISO 3834 părţile 1-6 
pentru producătorii de structuri sudate, precum şi aplicaţii practice 
ale unui audit de certificare conform EN ISO 3834.

Ÿ Coordonatorilor sudori, responsabililor tehnici cu sudura (ingineri, 
tehnicieni, maiştri);
Ÿ Directorilor de Calitate; Şefilor de departamente.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe despre planificarea şi
coordonarea activităţii de sudare din firma dumneavoastră, în 
conformitate cu cerinţele de calitate impuse de standardele 
europene.

26.01 - 27.01.2017 București 13.04 - 14.04.2017 București

05.01 - 06.01.2017 Oradea
06.02 - 07.02.2017 București

03.04 - 04.04.2017 Timișoara
02.05 - 03.05.2017 București

27.02 - 10.03.2017 București 19.06 - 30.06.2017 București

La finalul cursului, în urma promovării examenului se poate obţine 
certificarea ca sudor pentru următoarele procedee de sudare: 
ŸWIG/TIG (Wolfram/Tungsten Inert Gaz) - sudare cu electrod 
nefuzibil în gaz inert (”Sudare în Argon“);
ŸEM - electric manual cu electrod învelit;
ŸMIG (Metal Inert Gaz) - sudare în mediu de gaz protector inert;
ŸMAG (Metal Activ Gaz) - sudare în mediu de gaz protector activ;
ŸFCAW (Flux Cored Arc Welding) - sudare cu sârmă tubulară cu miez 
metalic sau pulbere în mediu protector sau auto-protejat;
ŸSudare manuală oxi-acetilenică;
ŸSAF - sudare automata sub strat de flux. QFO-ACAD-001-021 Rev 01
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La cerere

Operator examinare nedistructivă - Lichide Penetrante*
00 + TVA + TVA + TVAPreţ: Nivel I - 1  €    Nivel II - 245 €    Taxă examinare - 150 €  

Durată: Nivel I - 16 ore  Nivel II - 24 ore

Operator examinare nedistructivă - Pulberi Magnetice*
00 + TVA + TVA + TVAPreţ: Nivel I - 1  €    Nivel II - 245 €    Taxă examinare - 150 €  

Durată: Nivel I - 16 ore  Nivel II - 24 ore

Operator examinare nedistructivă - Ultrasunete*
Preţ: Nivel I -  €    Nivel II - 445 €    Taxă examinare - 150 €  250 + TVA + TVA + TVA
Durată: Nivel I - 64 ore  Nivel II - 80 ore

Inginer Sudor Internaţional (IWE)*
Preţ: 2600 € + TVA

Cursul are ca obiectiv dezvoltarea competenţelor necesare pentru 
obţinerea diplomei de Inginer Sudor Internaţional, pentru personalul 
din întreprinderile ce desfăşoară activităţi în domeniul sudării. 

Prezentul curs satisface cerinţele SR EN ISO 14731 referitoare la 
pregătirea necesară pentru a fi nominalizat ca şi coordonator al 
sudării, cerinţe completate ulterior de SR EN ISO 3834.
Diploma de Inginer Sudor Internaţional eliberată absolvenţilor 
beneficiază de o recunoaştere europeană, respectiv una 
internaţională.

Cursul se adresează inginerilor şi subinginerilor absolvenţi ai 
facultăţilor cu profil tehnic (mecanic, electrotehnic, construcţii etc.) 
care activează în întreprinderi în care sudura este un proces de bază 
sau prioritar.

Operator examinare nedistructivă cu: metoda vizuală(VT), 
cu ultrasunete (UT), cu radiaţii penetrante (RT), 
cu lichide penetrante (PT), cu particule magnetice (MT),
cu curenţi turbionari (ET), pentru verificarea 
etanşeităţii (LT) - conform SR EN ISO 9712

Transmiterea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru
obţinerea calificării ca operator de examinare nedistructivă pentru
metoda (metodele) sectorului industrial (sectoarelor industriale) şi
nivelul dorit (1 sau 2) pentru personalul care lucrează în domeniul
examinărilor nedistructive. Aflarea ultimelor noutăţi tehnice în
domeniu, respectiv standardele de execuţie, interpretare
controale şi cunoaşterea tendinţelor în domeniul examinărilor
nedistructive.

Ÿ Operatorilor certificaţi în domeniul nedistructiv care solicită 
împrospătarea cunoştinţelor;
Ÿ Operatorilor certificaţi în domeniul nedistructiv conform altor 
standarde (ASME, ISCIR, etc.);
Ÿ Personalului care nu a mai lucrat în domeniul controlului
nedistructiv şi care doreşte să desfăşoare în viitor activităţi de control 
nedistructiv.

La finalul cursului, în urma promovării examenului se poate obţine
autorizaţia de operator control nedistructiv nivel 1 sau 2 conform
SR EN ISO 9712, autorizaţie care permite desfăşurarea activităţii de
control nedistructiv în conformitate cu normativele europene.

Operator examinare nedistructivă - Metoda Vizuală*
 1  € 245 € 150 €Preţ: Nivel I - 00  + TVA   Nivel II -  + TVA   Taxă examinare -  + TVA 

Durată: Nivel I -   Nivel II - 16 ore 24 ore

Operator examinare nedistructivă - Radiaţii Penetrante*
Preţ: Nivel I - 360 €    Nivel II - 445 €    Taxă examinare - 150 €  + TVA + TVA + TVA
Durată: Nivel I - 72 ore  Nivel II - 80 ore

Operator examinare nedistructivă - Verificarea Etanşeităţii
Preţ: 300 €   
Durată: 120 ore

Operator examinare nedistructivă - Curenţi Turbionari
Preţ: 300 €   
Durată: 80 ore

Este o metodă de examinare nedistructivă folosită pentru detectarea 
volumetrică a discontinuităţilor în materiale şi suduri, folosind 
radiaţiile penetrante şi ca suport pentru înregistrare filme 
radiografice.

*Cursurile se pot desfăşura şi în colaborare cu ISIM Timişoara. În cazul acestora nu se aplică reducerile practicate de  Austria RomâniaTÜV  (pag. 14)

Metoda LT (leak test) este o metodă de examinare nedistructivă 
utilizată la localizarea neetanşeităţilor şi/sau la măsurarea ratei 
scurgerilor.
În funcţie de obiectul (forma, dimensiuni, etc.) supus examinării se 
vor aplica diverse tehnici (tehnici cu bule, tehnici cu gaz trasor, etc.). 
Tehnicile alese vor fi procedurate şi aplicate de personal certificat.

Este o examinare bazată pe capacitatea ochiului omenesc de a 
capta lumina reflectată de către detaliile unui obiect şi de a 
recunoaşte diferenţele de luminozitate, formă şi culoare. Ea 
constituie cea mai simplă modalitate de examinare nedistructivă şi 
permite detectarea a numeroase tipuri de defecte de suprafaţă, de 
formă, poziţie reciprocă etc. (ex. fisuri, sufluri, retasuri, cratere, 
incluziuni de suprafaţă, stropi, scurgeri, deteriorari accidentale, urme 
ale sculelor).

Această metodă de examinare constă în detectarea eficientă a 
discontinuităţilor de tip fisuri, suprapuneri, defecte de laminare, pori, 
care sunt deschise la suprafaţa metalelor şi a altor materiale 
neporoase. Principiul metodei constă în degresarea îngrijită a piesei 
de controlat, cufundarea într-o baie cu lichid penetrant (sau 
depunere cu pistol), pătrunderea prin capilaritate a lichidului în fisuri 
sau pori, spălarea şi uscarea suprafeţei piesei, tratarea cu revelator 
şi observarea piesei la lumină neagră.

Cotrolul cu pulberi magnetice este o metodă relativ simplă, aplicabilă 
numai pieselor feromagnetice, punând în evidenţă defecte de 
suprafaţă sau de interior, aflate în imediata apropiere a suprafeţei. 
Metoda permite localizarea defectelor superficiale, prin punerea în 
evidenţă a câmpului magnetic de scăpări la suprafaţa şi exteriorul 
suprafeţei piesei de controlat. 

Metoda este bazată pe undele mecanice (ultrasunete) generate de 
un element piezo-magnetic excitat la o frecvență cuprinsă de regulă 
între 2 și 5 Mhz. Metoda prezintă avantajul de a găsi defectele în 
profunzime datorită unei rezoluții ridicate, însă este lentă datorită 
necesității de scanare multiplă a piesei. Uneori este necesară 
executarea controlului pe mai multe suprafețe ale piesei. Metoda de 
control prin ultrasunete este foarte sensibilă la detectarea defectelor 
netede.

Metoda curenților turbionari este folosită ca o alternativă sau 
extensie a controlului nedistructiv cu particule magnetice, fiind 
utilizată, în special, pentru controlul țevilor cu diametrul exterior de 
maximum 140 mm. Sensibilitatea metodei este maximă la grosimi de 
perete de până la 5 mm. O dată cu creșterea grosimii pereților, scade 
eficiența metodei de evidențiere a defectelor interne, ea rămânând 
eficace pentru evidențierea defectelor de suprafață și din imediata 
apropiere a acesteia. Metoda constă în inducerea unor curenți 
turbionari în pereții țevii controlate. 

QFO-ACAD-001-021 Rev 01



Pentru a vă creşte puterea de adaptare a diferitelor tipuri de 
negociere şi a vă restrânge la arealul dumneavoastră de activitate.

Cursul îşi propune să sprijine participanţii în dobândirea unor noţiuni
practice specifice domeniului fiscal.

Persoanelor absolvente de studii superioare economice sau juridice 
care vor să-şi actualizeze informaţiile în  domeniul fiscal.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre
structurarea informaţiilor şi veţi avea o viziune de ansamblu asupra
domeniului studiat.

Expert fiscal
Preţ: 170 € + TVA

Cursul îşi propune să sprijine participanţii în însuşirea unor 
cunoştinţe şi instrumente necesare întocmirii şi gestionării 
documentelor de evidenţă a personalului;  să organizeze recrutarea 
de personal; să completeze şi să gestioneze programul REVISAL 
(registrul de evidenţă al salariaţilor); să întocmească ştatele de plată; 
să realizeze dosare de pensionare. 

Cursul se adresează persoanelor care lucrează sau doresc să 
lucreze în departamentul de Resurse Umane sau ca Inspector de 
Resurse Umane, economiştilor, contabililor.

Utilizând o abordare practică a prevederilor legale, absolvenţii vor fi 
capabili să gestioneze toate procedurile specifice activităţii de 
resurse umane şi să opereze cu toate documentele din departament, 
să deprindă abilităţile de informare şi documentare privind 
modificările legislative, să menţină relaţia cu autorităţile publice 
arondate Ministerului Muncii şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Inspector Resurse Umane
Preţ: 350 € + TVA
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02.02 - 03.02.2017 București
20.02 - 21.02.2017 Timișoara

02.03 - 03.03.2017 Oradea
18.04 - 19.04.2017 București

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe despre procesele de iniţiere 
al unui proiect şi criteriile de selecţie a proiectelor, despre procesele 
de planificare, monitorizare, execuţie şi închidere a proiectelor.

Iniţierea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice de management de 
proiect, prin expuneri teoretice şi practice realizate pas cu pas.

Celor care au noţiuni avansate de management de proiect 
(manageri sau responsabili de proiecte), personal direct implicat în 
proiecte, cât şi celor care sunt proaspăt promovaţi şi au/nu au noţiuni 
de bază.

Manager de proiect 
Preţ: 400 € + TVA

23.01 - 27.01.2017 București
06.02 - 10.02.2017 Timișoara

20.03 - 24.03.2017 Oradea
08.05 - 12.05.2017 București

16.01 - 20.01.2017 București
30.01 - 03.02.2017 Timișoara

10.04 - 14.04.2017 Oradea
24.04 - 28.04.2017 București

Însuşirea corectă a tehnicilor de negociere care duc la finalizarea 
unui contract în avantajul firmei pe care o reprezentaţi.

Consultanţilor şi seniorilor în vânzări, middle management, account 
managerilor şi general managerilor.

Cursul urmăreşte dobândirea de abilităţi în vederea identificării şi 
valorificării oportunităţilor din piaţă, cunoaşterea metodologiilor şi 
instrumentelor de planificare strategică a afacerilor, precum şi 
prezentarea modalităţilor de gestionare eficientă a activităţii firmei.

Persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă, 
întreprizătorilor, personalului de conducere, absolvenţilor de studii 
universitare de scurtă sau lungă durată.

Pe parcursul desfăşurării cursului veţi înţelege noţiunile de bază 
privind afacerea, modalităţile de identificare a ideilor de afaceri, însă 
totodată veţi putea dobândi şi abilităţile necesare pentru iniţierea şi 
dezvoltarea afacerii.

Tehnici de negociere
Preţ: 170 € + TVA

Competențe Antreprenoriale
Preţ: 300 €

20.03 - 24.03.2017 București 22.05 - 26.05.2017 Timișoara

16.02 - 17.02.2017 Timișoara
06.03 - 07.03.2017 București

16.03 - 17.03.2017 Oradea

QFO-ACAD-001-021 Rev 01

Prin acest program de pregătire, participanţii vor fi capabili să 
comunice principiile etice şi standardele profesionale ale ocupaţiei 
de specialist în activitatea de coaching, să negocieze şi să 
stabilească acorduri de coaching cu diferite tipuri de clienţi.

Cursul se adresează absolvenţiilor de învăţământ superior cu 
Diplomă de licență şi minim 3 ani de experiență în muncă sau în 
domeniul voluntariatului (pe bază de contract de voluntariat) 
interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniul Coaching-ului; 
persoanelor care au dovedit competenţe în management şi vor să-şi 
dezvolte la un nivel superior abilităţile de leadership; conducătorilor 
de echipe ce vor să investească în dezvoltarea profesională şi 
personală a colaboratorilor prin folosirea tehnicilor şi metodelor de 
Coaching.

La finalul cursului veti avea posibilitatea de a fi angajati in pozitia de 
coach intern in diferite companii multinationale sau veti putea activa 
externalizat in pozitia de coach extern prestand activitate de 
coaching individual sau de echipa.

Specialist în activitatea de Coaching
Preţ: 1500 € + TVA

La cerere
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Persoanelor din Middle management care au noţiuni avansate 
(responsabili activităţi), personal direct implicat în achiziţii, cât şi 
celor care sunt proaspăt promovaţi şi au/nu au noţiuni de bază.

Surprinde stadiul actual al relaţiei dvs. cu furnizorii, adică "ceea ce 
este" şi vă îndrumă în proiectarea a "ceea ce va fi", adică 
managementul lanţului de furnizori.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, de relaţionare 
cu colegii, furnizorii, clienţii sau alte persoane, îmbunătăţirea 
comunicării organizaţionale prin alegerea canalului optim de 
comunicare şi identificarea barierelor în comunicare.

Vă veţi îmbunătăţi abilităţile de comunicare în plan personal, social 
şi profesional şi veţi şti cum să transmiteţi corect informaţiile şi cum 
să interpretaţi corect informaţiile primite.

Persoanelor din cadrul organizaţiilor private sau publice, angajate în 
poziţii non-manageriale (care doresc îmbunătăţirea abilităţilor de 
comunicare) şi manageriale (care doresc o echipă dinamică, motivată, 
orientată spre rezultate şi să pună în valoare calităţile angajaţilor).

Achiziţia economică, profesională, de bunuri şi servicii constituie un 
factor de bază în orice companie. Pentru o productivitate sporită este 
necesară cunoaşterea amănunţită a principiilor logisticii. 

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre politica
de logistică, parametrii logistici, stocuri, parc auto, transporturi şi
distribuţie, dar şi cum veţi face achiziţii profesioniste.

Celor care au noţiuni avansate din Middie management (manageri 
sau responsabili activităţi), personal direct implicat în achiziţii, cât şi 
celor care sunt proaspăt promovaţi şi au/nu au noţiuni de bază.

La finalul cursului veţi dobândi cunoştinţe valoroase despre furnizori 
strategici sau ocazionali, selecţia şi evaluarea periodică a 
furnizorilor, criterii de performanţă, indicatori de performanţă, timing 
şi asigurarea calităţii.

Comunicare
Preţ: 250 € + TVA

Logistică şi Achiziţii
Preţ: 150 € + TVA

Achiziţii - Managementul lanţului de furnizori
Preţ: 320 € + TVA

27.03 - 27.03.2017 București
06.04 - 06.04.2017 Timișoara

26.05 - 26.05.2017 București
29.06 - 29.06.2017 Oradea

05.01 - 06.01.2017 Oradea
23.01 - 25.01.2017 București

27.02 - 01.03.2017 Timișoara
19.04 - 21.04.2017 București

05.01 - 06.01.2017 Timișoara
30.03 - 31.03.2017 București

06.04 - 07.04.2017 Oradea
18.05 - 19.05.2017 București

TRUST IS GOOD,
                  TÜV IS BETTER.

Preţul include:

Cursurile sunt programate în locaţiile TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 
din Bucureşti, Timişoara, precum şi în alte locaţii.

Perioadele menționate în acest catalog au caracter orientativ, 
organizarea cursurilor depinde de numărul persoanelor înscrise.

Pentru înscriere este necesară completarea, semnarea 
ștampilarea  formularului de înscriere de la pagina 16 şi trimiterea 
acestuia prin fax/email sau completarea formularului on-line aflat 
pe site-ul  www.tuv-austria.ro.

Unde au loc cursurile? Cum vă puteţi înscrie la cursuri?

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferă reduceri importante 
atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, astfel:

Se acordă o singură reducere, cea cu valoarea procentuală 
cea mai mare. Reducerea se aplică la valoarea fără TVA.

București:

Calea Plevnei, Nr. 139, Corp C, Etaj 1, Sector 6
Tel: 021 315 32 94 / 021 315 32 95
Fax: 021 315 32 96
E-mail: academia@tuv-austria.ro

5% pentru participarea la al doilea curs din programa TÜV 
Austria România;
5% dacă firma este certificată de TÜV Austria România sau 
dacă are semnat contract de servicii industriale cu aceasta;
5% pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiaşi firme, pentru 
un curs;
10% pentru participarea la al treilea curs din programa TÜV 
Austria România;
10% pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiaşi firme, pentru 
un curs;
16% dacă participaţi la cursuri ca persoană fizică;
preț special pentru studenți și șomeri: 400 ron + TVA 
(detalii la 021 315 32 94 sau academia@tuv-austria.ro).

Clădirea CEC, Calea Torontalului, Nr. 2A, Cam. 307-310
Tel: 0256 44 00 88
Fax: 0256 44 11 42
E-mail: timisoara@tuv-austria.ro

accesul la curs
prestaţia lectorului
suportul de curs şi materialele necesare
masa de prânz şi pauzele de cafea
susţinerea examenului
eliberarea certificatelor în limba română; opţional se pot emite 
certificate de absolvire într-o limbă de circulaţie internaţională, 
adăugându-se 15 € +TVA.

Centura de Est, Nr. 277B
Tel: 021 315 32 94 / 021 315 32 95
E-mail: academia@tuv-austria.ro

Ploiești:

Detalii referitoare la organizarea 
cursurilor
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Parte activă a  grupului TÜV AUSTRIA, recunoscut la nivel internaţional, cu o bogată experienţă în siguranţă, calitate şi protecţia 
mediului, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferă servicii de certificare, formare profesională şi inspecţie tehnică.

CERT | cert@tuv-austria.ro

Certificarea înseamnă atestarea conformităţii de către un organism de 
certificare imparţial.
Certificarea TÜV AUSTRIA ROMÂNIA, în calitate de organism de auditare 
al TÜV AUSTRIA CERT, furnizează încredere şi este o dovadă obiectivă a 
excelenţei.
Domeniile noastre de certificare:
Ÿ Certificarea sistemelor de management în conformitate cu cerinţele 
standerdelor: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS, 
BRC, FSSC 22000, ISO 27001, SCC, ISO/PAS 28000, EN 13816,      
EN 50001, EN ISO 13485;
Ÿ Certificarea persoanelor;
Ÿ Certificarea produselor.

NOBO | nobo@tuv-austria.ro

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferă o întreagă serie de servicii de inspecţie 
şi certificare produse în următoarele domenii:
Ÿ Echipament sub presiune cf. PED 97/23/EC
Ÿ Echipament sub presiune transportabil cf. TPED 99/36/EC
Ÿ Echipament sub presiune simplu cf. SPVD 87/404/EEC 
Ÿ Echipament pentru utilizarea în atmosfere potenţial explozive (ATEX) 
cf. Directivei 94/9/EC
Ÿ Analize de risc şi expertize echipamente sub presiune
Ÿ Studii HAZOP/HAZARD 

TEST | test@tuv-austria.ro

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA oferă o gamă largă de servicii:
Ÿ Testări prin metode moderne şi clasice distructive şi nedistructive
Ÿ Consiliere pentru selectarea, planificarea şi aplicarea procedurilor de 
testare
Ÿ Asistenţă în interpretarea rezultatelor testării
Ÿ Inspecţie externă şi internă la echipamentele sub presiune, probe de 
presiune şi etanşeitate
Ÿ Inspecţia bunurilor la livrare şi expediere
Ÿ Inspecţii terţă parte
Ÿ Evaluarea zonei de lucru.

ACAD | academia@tuv-austria.ro

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA propune cursuri open:
Ÿ În domeniul auditului sistemelor de management: Calitate, Mediu, 
Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Siguranţa Informaţiei, Siguranţa 
Alimentelor, Managementul Riscului
Ÿ Pentru dezvoltare personală: Manager proiect, Management Financiar, 
Logistică&Achiziţii, Resurse Umane, Comunicare, Vânzări, Customer 
Care
Ÿ În domeniul tehnic: Metode pentru Controlul Nedistructiv, Industrie 
Auto, Sudură

Adresa: Calea Plevnei Nr 139, Corp C, Etaj 1, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021 315 32 95 | E-mail: academia@tuv-austria.ro | Web: www.tuv-austria.ro

TÜV AUSTRIA ROMÂNIA 
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