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Q U A L I T A S 
◼ Nr. Reg. Com. J40 / 2603 / 1998  
◼ CIF RO 10364386  
◼ Cod IBAN RO07RNCB0069007652820001   
    deschis la B.C.R. Sucursala Libertăţii 
◼ Capital social subscris şi vărsat 120.000 lei 

◼ Bucureşti, str. Spătarul Preda nr. 20, bl. 97A, sc. 1,  et. 1, ap. 6, sect. 5  
◼ Telefon / fax 0214244800, 0214244801  
◼ Telefoane mobile : 0723628970, 0741071061 
◼ e – mail qualitassa@yahoo.com   
 http ://www.qualitas.ro  

                                 PROGRAM  CURSURI  2020 

 

Cod 
modul 

Denumire modul Cui  se adresează cursul  
Durata şi tarif 

total curs 
Planificare  

2020 
Localitate 

A1 

Managementul Integrat al Sistemelor : 
Calitate, Mediu,   

SR EN ISO 9001:2015; 
SR EN ISO 14001:2015; 

SR ISO 45001:2018 
diferente editii, aspecte comune, tranzitie  

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 
● Firmelor care au implementat / doresc 
să    extindă sau să implementeze 
sisteme de    management integrate 

4 zile 
(6 ore/zi) 

 
550 Lei+TVA 

 
(**) 

28-31.01.2020 
 si in luna 
  10.2020 

 
(*) 

Bucureşti 

A2 

Sistemul de management al sanatatii si 
securitatii in munca  - Prezentare 

SR  ISO 45001:2018 
(diferente editii,  comentarii, migratie) 

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 

2 zile 
(6 ore/zi) 

450 Lei + TVA 

(**) 
20-21.02.2020 

(*) 
Bucureşti 

 

A3 
Manager al sistemului de 
 management al calitatii  

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 

3 zile 
(6 ore/zi) 

450 Lei + TVA 
 

(**) 
08-10.04.2020 

(*) 
Bucureşti 

 

B 

Managementul riscului.  
Tehnici de evaluare – Prezentare  

SR EN 31000:2018 
SR EN 31010:2011 

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 

2 zile 
(6 ore/zi) 

500 Lei + TVA 

(**) 
19-20.03.2020 

 
(*) 

Bucureşti 

C2 

Auditarea  Sistemului integrat de 
Management : Calitate, Mediu 

SR EN ISO 9001:2015; 
SR EN ISO 14001:2015; 

Optional   si cu SSM cf.  SR ISO 45001; 
Formare auditori interni 

(upgrade cunostinte si tehnici)  
SR EN ISO 19011:2018 

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 
● Firmelor care au implementat / doresc 
să    extindă sau să implementeze 
sisteme de   management integrate 

4 zile/5 zile pt. 
optional 
(6 ore/zi) 

500 Lei + TVA/ 
700 Lei+TVA pt. 

optional  

(**) 
27-30.04.2020 

Pt .optional 
intra si data de  

01.04.2020 
 

(*) 
Bucureşti 

 

D1 
Managementul deseurilor – 

conform cu cerintele Legii 211/2011 

● Reprezentant management   
● Responsabili Sisteme de Management 
de   Mediu 
● Responsabili gestiunea deseurilor 

2 zile 
(6 ore/zi) 

450 Lei + TVA 

(**) 
14÷15.05.2020 

 

(*) 
Bucuresti 

D2 
Manager al sistemului de 
 management de mediu  

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
● Alte categorii de personal 

3 zile 
(6 ore/zi) 

450 Lei + TVA 
 

(**) 
17-19.06.2020 

(*) 
Bucureşti 

 

E 

Sisteme de evaluare si verificare a 
constantei  performantei produselor pentru 
construcţii şi controlul producţiei în fabrică; 

Interpretare legislatie europeana si 
romaneasca; Reg UE 305/2011; 

Regulamente Delegate;  
Standarde Europene Armonizate, 

Declaratii performanta si  Marcaje CE 

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili produse / RCQ / 
aprovizionare    / proiectare 
● Alte categorii de personal 

2 zile 
(6 ore/zi) 

450 Lei + TVA 

(**) 
29-30.06.2020 

(*) 
Bucureşti 

F 
Sisteme de Management al Energiei 

Prezentare 
SR EN ISO 50001:2019; 

● Manageri 
● Reprezentant management 
● Responsabili Sisteme de Management 
de  Mediu/Investiţii/ Administrativ / 
Mecano  Energetic 
● Alte categorii de personal 

2 zile 
(6 ore/zi) 

400 Lei + TVA 

(**) 
24-25.09.2020 

(*) 
Bucureşti 

 

(*)   QUALITAS  poate să organizeze - la cerere, la sediul clienţilor, in Bucuresti şi în alte oraşe - cursuri în 

module individuale si combinate, în funcţie de necesităţi  (de ex.  A1+ A3+B +C2;  A1+B+C2;  A1+C2+ E;  

A1 + D1 + F; C2 + D1; D1 + D2), la tarife şi cu durate convenite pe baza de contract, cu participarea a 

minimum 10 solicitanţi. 

(**)   In functie de solicitari si numar de cursanti inscrisi, aceste date se pot modifica. 

Înscrierea la cursuri se face printr-o comunicare scrisă (fax, scrisoare, e-mail) menţionându-se numele, prenumele, 

funcţia participantului, modulul cursului, perioada si localitatea; 

Veti primi raspuns privind locatia/orar curs/ modalitate plata. 
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Se anexează copia O.P-ului de achitare a cursului, pe baza căruia QUALITAS va trimite factura respectivă. 

Pe baza testării cunoştiinţelor, în finalul instruirii participanţilor li se eliberează certificate. 

Pentru modulul  C2  se recomandă pregătirea prealabilă a cursanţilor prin modulele A1, A2 si B 

Având în vedere necesitatea instruirii personalului din organizaţia dvs., vă rugăm să analizaţi oferta noastră şi să ne 

comunicaţi opţiunile referitoare la aceste forme de pregătire. 

Reiterând dorinţa unei colaborări fructoase, aşteptăm răspunsul dvs. şi vă transmitem distinse salutări. 

 

 

 

 


