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PROGRAME DE FORMARE

PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

TOP QUALITY MANAGEMENT



15K 4K11K

DESPRE NOI

Echipa de lectori a Top Quality Management este caracterizată de o dorință
continuă de creștere a calității serviciilor oferite, cursurile fiind rapid adaptate la
schimbările survenite în sfera de interes.

Calitatea cursurilor oferite de către compania noastră, precum și satisfacția
clienților noștri stau la baza formării acestei echipe, obligându-ne astfel să
instituim cerințe din ce în ce mai ridicate cu privire la persoanele cărora le
acordăm șansa de a veni în fața Dumneavoastră.

număr cursanți clienți din domeniul
privat

clienți din entități
publice

Top Quality Management, în calitate de lider în domeniul cursurilor de inițiere,
specializare și perfecționare, derulează de peste 18 ani activități de consultanță
și învățământ pentru adulți, fapt ce se constituie într-o garanție a calității
programelor de formare livrate.



MISIUNE

Misiunea noastră este aceea de a ajuta la creșterea performanțelor profesionale a
clienților noștri prin susținerea de programe de formare de calitate, cu informații
actualizate, susținute de traineri cu o vastă experiență în domeniu.

VIZIUNE

Obiectivele stabilite la nivelul companiei vizează grija continuă privind
menținerea standardelor de calitate cu privire la serviciile oferite în vederea
atingerii unui grad ridicat al satisfacției clienților, prin creșterea eficacității și
eficienței activităților companiei.



Domeniul managerial

Domeniul auditului

Domeniul control intern

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Manager proiect, Manager de risc,
Manager calitate, Manager siguranță
alimentară, Managementul echipei de
înaltă performanță, Managementul
deșeurilor, Prevenirea și combaterea
corupției - ISO 37001, Managementul
performanței - KPI

Auditor intern în sectorul public, Auditor
intern, Auditor intern în domeniul
calității, Auditor intern de mediu, Auditul
intern al sistemului de management al
securității informaționale

Control intern managerial și
managementul riscului în entități publice,
Implementarea și evaluarea sistemului
de control intern
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tStructura și conținutul standardelor din seria ISO 9000, și terminologia
caracteristică sistemelor de management al calității și auditului acestor
sisteme;
Implementarea sistemului de management al calității conform cerințelor
ISO 9001:2015;
Principiile auditului, în conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de
management -  ISO 19011:2018;
Planificarea, realizarea, controlul și luarea măsurilor de îmbunătățire
(PDCA) în procesul de audit: întocmirea programului și planului de audit,
pregătirea documentelor pentru efectuarea auditului, efectuarea auditului
și întocmirea raportului de audit, monitorizarea programului de audit și
implementarea măsurilor de îmbunătățire a acestuia;
Audituri orientate pe procese;
Tehnici și instrumente de lucru ale auditorului (eșantionarea la fața locului,
obținerea și evaluarea dovezilor de audit, raportarea concluziilor)
Gestionarea situațiilor de audit.

Curs autorizat CAFFPA:

  Cursul are un caracter interactiv - în afara prezentării standardelor                 
 ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011, include o serie de studii de caz și exerciții ce se
desfășoară pe baza unei documentații care descrie sistemul de management al
calității din cadrul unei organizații. Prin intermediul exercițiilor și studiilor de caz
se parcurg toate subiectele prezentate inițial în mod teoretic.

CURS AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
 

Cursul Auditor în domeniul calității
este autorizat de CAFFPA - Comisia
de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților -
pentru ocupația Auditor în domeniul
calității , cod COR 214130.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:



Curs autorizat CAFFPA:

Management organizațional și management financiar - concept,
organziare, funcționare, principii și funcții;
Standarde Internaționale de Audit;
Auditul intern în entitățile publice;
Metodologia derulării misiunilor de audit public intern;
Organizarea, funcționarea și evaluarea sistemului de control intern
managerial;
Implementarea, îmbunătățirea și evaluarea sistemului de management al
riscului;
Guvernanță corporativă;
Auditul tehnologiei informației;
Raportarea anuală a activității de audit public intern;
Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public
intern.

Cursul este structurat modular, în conformitate cu specficațiile standardului
ocupațional, după cum urmează:

  Pe parcursul desfășurării cursului vor fi analizate documentele specifice
desfășurării activității și misiunilor de audit public intern. Vor fi efectuate aplicații
practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern și
metodologia de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității
activității de audit intern.

CURS AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
 

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Cursul Auditor intern în sectorul
public este autorizat de CAFFPA -
Comisia de Autorizare a Furnizorilor
de Formare Profesională a Adulților
- pentru ocupația Auditor intern în
sectorul public, cod COR 241306.
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Curs autorizat CAFFPA:

Standardele de referință ale sistemului de management al calității;
Conceptele «calitate» și «management al calității»: terminologie,
principiile managementului calității, abordarea procesuală;
Implementarea sistemului de management al calității într-o organizație, în
conformitate cu ISO 9001:2015;
Procesele de management;
Procesele de planificare;
Procesele suport;
Procesele de realizare;
Evaluare performanțe;
Costurile calității;
Tehnicile și instrumentele managementului calității.

  Managerul sistemului de management al calității, împreună cu echipa, formată
din managerii/reponsabilii proceselor sistemului de management și cu toți
membrii organizației, documentează, implementează și îmbunătățește continuu
sistemul de management al calității.

CURS MANAGER CALITATE - ISO 9001:2015
 

Cursul Manager calitate este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Manager al sistemelor de
management al calității, cod COR
242114.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:
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Stabilirea scopului și a obiectivelor proiectului;
Stabilirea specificațiilor proiectului;
Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;
Stabilirea activităților specifice proiectului și eșalonarea lor în timp;
Estimarea și asigurarea resurselor necesare realizării proiectului;
Estimarea și bugetarea costurilor;
Estimarea și asigurarea resurselor;
Gestionarea și controlul utilizării resurselor;
Planificarea și controlul achizițiilor și contractelor;
Managementul financiar al proiectului;
Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
Urmărirea și controlul riscurilor;
Selectarea și managementul echipei de proiect;
Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului;
Stabilirea nivelului de calitate pentru activități și rezultate;
Managementul implementării.

  Este cursul cu aplicabilitatea cea mai mare de pe piața de formare
profesională pentru că sunt valorizate ideile și nevoile de dezvoltare ale
participanților din cadrul cursului. Sugestiile și recomandările date de lectori vin
din experiența directă ca manageri de proiecte finanțate din fonduri structurale,
autofinanțare sau cu finanțare privată.

CURS MANAGER PROIECT
 
 

Cursul Manager proiect este
autorizat de CAFFPA - Comisia
de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților
pentru ocupația Manager
proiect, cod COR 242101.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
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Curs autorizat CAFFPA:

Cadrul legislativ și de organizare actuală în domeniul protecției mediului;
Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
Terminologia caracteristică sistemului de management de mediu;
Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management
de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
Structura și conținutul standardului ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea
sistemelor de management;
Realizarea auditurilor interne de mediu : pregătirea auditului, întrebări de
audit, liste de verificare, analiză preliminară, raportul de audit;
Audituri orientate pe procese;
Tehnici de comunicare.

  Pornind de la prezentarea standardelor ISO 14001:2015 și ISO 19011:2018, cursul
are un caracter interactiv, incluzând o serie de studii de caz organizate pe baza
unei documentații ce descrie sistemul de management al mediului din cadrul unei
organizații, precum și situații imaginare asociate cu nereguli și constatări.
Exercițiile practice și simulările de audit vor parcurge toate subiectele prezentate
teoretic în prealabil. Se vor exersa concret pregătirea, desfășurarea și
raportarea unui audit.

CURS AUDITOR INTERN DE MEDIU
 
 

Cursul Auditor de mediu este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Auditor de mediu, cod COR
vechi 325703 - cod COR nou 213311.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:
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Cadrul legal care reglementează managementul riscului;
Definirea și clasificarea riscurilor;
Principiile managementului riscului la nivel organizațional;
Prezentarea cerințelor standardului SR ISO 31000:2018;
Analiza mediului organizațional;
Definirea obiectivelor generale și a celor specifice;
Stabilirea proceselor/activităților care duc la îndeplinirea obiectivelor;
Identificarea riscurilor;
Evaluarea riscurilor;
Profilul de risc și apetitul la risc;
Definirea strategiilor de abordare a riscurilor;
Stabilirea acțiunilor de reacție la risc;
Planificarea managementului riscului;
Monitorizarea și evaluarea riscurilor;
Îmbunătățirea proceselor de management a riscurilor;
Elaborarea documentelor specifice sistemului de management al riscurilor.

  Activități fără riscuri nu au existat și nici nu vor exista. Conștientizând că riscul
este omniprezent putem proiecta o strategie de minimizare  a riscurilor și a
consecințelor acestora. Cursul își propune să familiarizeze participanții cu
tehnicile de identificare și analiză a potențialelor riscuri pentru a realiza un
program de succes privind managementul riscului.

CURS MANAGER DE RISC - ISO 31000
 
 

Cursul Manager de risc este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Manager îmbunătățire
procese, cod COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
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Abordarea procesuală - definire și avantaje;
Abordarea compartimentală vs. abordarea procesuală;
Identificarea și tipologia proceselor din organizație;
Succesiunea proceselor din organizație - harta proceselor;
Obiectivele organizaționale: definire, tipologie, ierarhizare;
Obiectivele și procesele aferente acestora în organizație; 
Performanță organizațională;
Managementul performanței - abordarea procesuală;
Măsurarea performanței;
Indicatori cheie de performanță - KPI - definiție;
Tipuri de indicatori cheie de performanță - KPI;
Identificarea indicatorilor cheie de performanță din organizație;
Abordarea sistemică a indicatorilor cheie de performanță - KPI;
Stabilirea țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță - KPI;   
Riscuri în abordarea sistemică a indicatorilor cheie de performanță - KPI;
Monitorizarea și evaluarea sistemului  KPI;
Auditul intern al performanței (noțiuni de bază).

  Cursul Managementul performanței - KPI își propune să ofere participanților
cunoștințele teoretice și competențele practice necesare astfel încât să
demareze un proiect de implementare a sistemului KPI în organizație sau să
revizuiască indicatorii existenți. 

CURS MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI - KPI INDICATORI
CHEIE DE PERFORMANȚĂ

 
 
 

Cursul Managementul performanței
- KPI Indicatori cheie de
performanță este autorizat de
CAFFPA - Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională
a Adulților pentru ocupația
Manager îmbunătățire procese, cod
COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
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Definirea, clasificarea, identificarea și evaluarea riscurilor;
Toleranța la risc și profilul de risc;
Răspunsul la risc – Controlul riscurilor;
Responsabilități în documentarea și funcționarea sistemului de management
al riscului;
Documentarea sistemului de management al riscului;
Monitorizarea implementării măsurilor de control;
Revizuirea și raportarea riscurilor;
Diagrama de proces de management al riscurilor;
Definirea controlului intern;
Caracteristicile, principiile și componentele controlului intern;
Structura necesară implementării SCIM;
Documente și instrumente specifice necesare implementării SCIM;
Mecanisme de lucru utilizate pentru implementarea SCIM;
Standarde de control intern managerial;
Etapele procesului de documentere și implementare a SCIM;
Evaluarea și raportarea SCIM.

Curs autorizat CAFFPA:

  Temele abordate în cadrul cursului ating și subiecte ce țin de specificul derulării
activității de control intern în entitățile publice conform Ordinului SGG 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. De
asemenea, cursul prezintă aspecte esențiale din Ordonanța de urgență nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (actualizată
cu Legea 111/2016) și Hot. 722 din 28 septembrie 2016.

CURS CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ȘI MANAGEMENTUL
RISCULUI ÎN ENTITĂȚI PUBLICE

 
 
 

Cursul Controlul intern managerial
și managementul riscului în entități
publice este autorizat de CAFFPA
- Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Manager îmbunătățire
procese, cod COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:
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Noțiuni generale privind calitatea produselor alimentare și managementul
calității;
Sistemul HACCP: istoric, evoluție, definiție, principii, implementare sistem;
Referințe normative și legislative aplicabile în industria alimentară;
Sistemul de igienă al unei organizații din industria alimentară;
Analiza HACCP: definire pericol, risc, metode de lucru ce stau la baza
identificării punctelor critice de control;
Întocmire plan HACCP;
Sistem de trasabilitate;
Prezentarea cerințelor standardului ISO 22000;
Relația dintre ISO 9001 și ISO 22000.

  Cursul abordează la nivel teoretic practica, principiile si fundamentele care
stau la baza sistemelor de management al siguranței alimentului, pornind de la
cerințele standardului internațional ISO 22000:2019 și metodei HACCP. Acest curs
este necesar dacă doriți să implementați referențialul ISO 22000:2019, întrucât
vă pregătește, atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, în
vederea cerințelor și normelor impuse prin acesta.

CURS MANAGER ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE
HACCP ȘI ISO 22000

 
 
 
 

Cursul Manager în domeniul
siguranței alimentare este autorizat
de CAFFPA - Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională
a Adulților - pentru ocupația
Manager în domeniul siguranței
alimentare, cod COR 325715.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:Top
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Aspecte generale privin auditul intern;
Standarde Internaționale pentru practica profesională a auditului intern
emise de The Institute Of Internal Auditors (IIA);
Caracteristicile structurilor de audit și auditorilor implicați în efectuarea
activităților de audit intern;
Guvernanță corporativă;
Managementul riscurilor;
Control intern - modelul COSO;
Planificarea auditului intern;
Metodologia derulării misiunilor de audit intern;
Evaluarea activității de audit intern.

  Cursul își propune să ofere participanților noi cunoștințe și competențe în
vederea realizării activității de audit intern și managementul riscului prin
implementarea eficientă a metodologiei aferentă controlului intern. Programul
de formare cuprinde exemple practice din desfășurarea activităților de audit în
companii private, participanții dezvoltându-și aptitudinile de organizare a unei
misiuni de audit, de constatare și evaluare a problemelor identificate, a
recomandărilor, dar și în prezentarea și negocierea raportului final cu unitatea
auditată.

CURS AUDITOR INTERN
 
 
 
 

Cursul Auditor intern este
autorizat de CAFFPA - Comisia
de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților
- pentru ocupația Auditor intern,
cod COR 241105.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
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Prevenirea și combaterea corupției;
Cadrul legal privind faptele de corupție;
Strategia națională anticorupție;
Sisteme de management anti-mită - Standarde de referință;
Conceptele fundamentale ale sistemului de management anti-mită(SMAM);
Standardul SR ISO 37001:2017

Managementul riscului - noțiuni generale;
Auditul intern. 

           - contextul organizației
           - leadership
           - planificare
           - suport
           - operare
           - evaluarea performanței
           - îmbunătățire continuă

  Temele și aplicațiile practice din cadrul acestui curs, ajută participanții la
formarea competențelor si abilităților de utilizare a metodelor și instrumentelor
specifice pentru prevenirea și combaterea corupției, evaluarea și îmbunătățirea
performanței proceselor sistemului de management anti-mită în cadrul
organizației unde își desfășoară activitatea.

CURS PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN
IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

- ISO 37001
 
 
 
 

Cursul Prevenirea și Combaterea
corupției prin implementarea
sistemelor de management anti-
mită - ISO 37001 este autorizat de
CAFFPA - Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională
a Adulților - pentru ocupația Expert
prevenire și combatere a corupției,
cod COR 261920.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:Top
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Introducere în comunicare;
Prezentarea cerințelor standardului 12 din cadrul OSGG 600/2018;
Clarificarea terminologiei specifice: comunicare, canal de comunicare, flux
informațional, tipuri de informații;
Funcțiile comunicării;
Fluxuri informaționale și rețele de comunicare organizațională;
Comunicare organizațională: Comunicarea cu părțile externe;
Tipuri și modalități de comunicare individuală internă;
Inventarul documentelor interne și traseul documentelor între compartimente;
Canale de comunicare internă și externă;
Sistemul intern de informare și raportare;
Evaluarea periodică a nevoilor de informare și a modurilor existente de
comunicare: analiza funcționării sistemului intern de informare și raportare –
efecte și cauze ale modului curent de lucru;
Dificultăți de comunicare;
Analiza situațiilor conflictuale și rezolvarea acestora;
Etica în comunicarea managerială.

  Cursul Comunicare și informare în entități publice își propune să ofere
participanților cunoștințe și aplicații practice de comunicare organizațională, în
scopul îmbunătățirii fluxului de informații la nivel intern și extern.

CURS COMUNICARE ȘI INFORMARE ÎN ENTITĂȚI PUBLICE
 
 
 
 

Cursul Comunicare și informare în
entități publice este autorizat de
CAFFPA - Comisia de Autorizare a
Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților pentru
ocupația Manager îmbunătățire
procese, cod COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
Top
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Leadership versus Management;
Cultură organizațională și leadership;
Stiluri de leadership;
Forme ale puterii și leadership;
Managementul echipei;
Organizația ca echipă;
Avantajele și dezavantajele tipurilor de structuri organizaționale de proiect;
Creșterea performanțelor echipei;
Scara implicării și împuternicirii angajaților;
Rolurile în cadrul echipei;
Relația dintre devotamentul afectiv și cauze/consecințe ale acestuia;
Evaluarea performanțelor;
Obiectivele de performanță organizațională;
Obiectivele de performanță individuale;
Obiective de performanță;
Dezvoltarea personalului;
Managementul carierei și managementul resurselor umane;
Comunicarea și dezvoltarea echipei de înaltă performanță;
Conflictul la locul de muncă.

  Cursul Leadership și managementul echipei de înaltă performanță se
adresează tuturor persoanelor care doresc să își îmbunătățească performanța
la locul de muncă și care, prin natura poziției și a funcției lor, coordonează
echipe indiferent de nivelul ierarhic deținut într-o companie, publică sau privată.

CURS LEADERSHIP ȘI MANAGEMENTUL ECHIPEI DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ

 
 
 
 

Cursul Leadership și managementul
echipei de înaltă performanță este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Manager îmbunătățire
procese, cod COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro

Tematica:

Curs autorizat CAFFPA:
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Sistemul de management abordat prin procese: stabilirea obiectivelor si
tintelor, definirea procesului, abordarea compartimentala vs. abordarea
procesuala, clasificarea si identificarea proceselor.
Sistemul de management al riscurilor - COSO ERM: definirea, clasificarea,
identificarea și evaluarea riscurilor; toleranța și răspunsul la risc;
monitorizarea implementării măsurilor de control; revizuirea riscurilor.
Conceptul de control intern managerial conform cadrului COSO: definirea
controlului intern; controlul intern ca functie manageriala; caracteristicile,
principiile, obiectivele și componentele controlului intern; structura
organizatorică și instrumentele necesare implementării sistemului de control
intern managerial; documente specifice sistemului de control intern
managerial.
Cerințele sistemului de control intern managerial conform cadrului COSO:
mediul de control; managementul riscului și performanță; activitățile de
control; informarea și comunicarea; evaluare și audit.
Documentarea și implementarea cerințelor sistemului de control intern
managerial conform cadrului COSO.

Curs autorizat CAFFPA:

  Cursul Implementarea și evaluarea Sistemului de Control Intern își propune să
prezinte principalele noțiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum
și abordările specifice acestuia, de la definirea obiectivelor proceselor, la
managementul riscurilor asociate și până la stabilirea și evaluarea controalelor
eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele așteptate.

CURS IMPLEMENTAREA ȘI EVALUAREA SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN

 
 
 
 

Cursul Implementarea și evaluarea
sistemului de control intern este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților - pentru
ocupația Manager îmbunătățire
procese, cod COR 242108.

www.cursuriautorizate.ro
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Definiția auditului intern și a auditului tehnologiei informaționale;
Prezentarea cerințelor Standardelor Internaționale pentru Practica
Profesională a Auditului Intern și Legii 672/2002 republicată cu modificările
ulterioare cu privire la auditul tehnologiei informației;
Prezentarea sistemului informațional;
Inițierea auditului intern al tehnologiei informației (elaborarea ordinului de
serviciu, declarației de independență și notificarea privind declanșarea
misiunii de audit intern;
Tehnici și metode de colectare a dovezilor de audit;
Evaluarea testărilor și formularea constatărilor;
Analiza problemelor și formularea recomandărilor;
Gestionarea situațiilor critice care pot apărea pe parcursul auditului;
Elaborarea proiectului raportului de audit intern;
Reuniunea de reconciliere;
Generarea constatărilor de audit – identificarea, formularea și încadrarea
recomandărilor;
Elaborarea concluziilor de audit și a opiniei auditorilor interni;
Difuzarea raportului final de audit intern;
Urmărirea recomandărilor.

Cursul Auditul intern al tehnologiilor informaționale, autorizat de CAFFPA, își
propune să prezinte principalele noțiuni ce stau la baza auditului intern, precum
și abordările specifice proceselor de tehnologie a informației, de la definirea
obiectivelor misiunii de audit și până la întocmirea raportului final.

CURS AUDITUL INTERN AL TEHNOLOGIILOR
INFORMAȚIONALE

 
 
 
 

Cursul Auditor intern al
tehnologiilor informaționale este
autorizat de CAFFPA - Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților -
pentru ocupația Auditor intern,
cod COR 241105.

www.cursuriautorizate.ro
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Curs autorizat CAFFPA:

Prezentarea legislației în domeniu: OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.92/2021 privind
regimul deșeurilor – modificări relevante privind obligațiile agenților
economici; HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu
completările ulterioare; HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor
periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; Legea 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare;  Legea 360/2003 privind regimul
substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
Managementul deșeurilor - prevenirea generării și gestionarea eficientă a
deșeurilor pentru o dezvoltare durabilă;
Identificare, clasificare, codificare deșeuri generate din activitatea proprie;
Întocmirea și păstrarea evidenței deșeurilor;
Transportul deșeurilor (periculoase și nepericuloase);
Utilizarea elementelor managementului de mediu în conformitate cu
standarde de referință din seria ISO 14000 - SR EN ISO 14001:2015;
Audit de deșeuri – evaluarea conformării cu cerințele legale și
reglementate;

  Scopul cursului Managementul deșeurilor îl reprezintă instruirea persoanei
desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul companiei în vederea
îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare în domeniul gestionării deșeurilor.

CURS MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
 
 
 
 

Cursul Managementul deșeurilor
este autorizat de CAFFPA - Comisia
de Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților,
conform OUG 129/2000 - pentru
ocupația Responsabil de mediu, cod
COR 325710.

www.cursuriautorizate.ro
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Top Quality Management

CONTACTEAZĂ-NE

Top Quality Management vă stă la
dispoziție pentru a vă furniza informații și
detalii privind organizarea cursurilor, de
luni până vineri, între orele 9-18.

NOI PENTRU VOI

Pentru TOP QUALITY MANAGEMENT clienții
reprezintă ținta tuturor eforturilor și
acțiunilor sale, anticiparea nevoilor și
receptivitatea față de solicitările acestora
stând la baza a tot ceea ce întreprinde.

Calitatea programelor de formare oferite a
permis TOP QUALITY MANAGEMENT să
câștige încrederea multor clienți din cele
mai variate sectoare de activitate.

www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro

De-a lungul celor 18 ani de activitate,
compania s-a impus pe piața serviciilor de
formare profesională a adulților din
România ca un jucător important, numele
TOP QUALITY MANAGEMENT devenind din
ce în ce mai cunoscut și respectat.

0733 822 020


