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Scopul cursului: 

 

Prin acest curs se urmărește  prezentare cerințelor standardului ISO 19011:2018 ”Ghid pentru 

auditarea sistemelor de management”. Acest curs se adresează persoanelor care au fost instruite 

în înțelegerea cerințelor unui anumit standard (de exemplu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001..), 

au experiență în implementare și intenționează să devină auditori interni sau de secundă parte. 

 
Obiective: 

La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili: 

 să înțeleagă conducerea unui program de audit 

 să planifice un audit 

 să realizeze un audit, să raporteze rezultatele și să închidă un audit 

 

Tematici abordate: 

 Introducere în standardul ISO 19011, modificări față de versiunile anterioare 

 Prezentarea ciclului PDCA, noțiuni despre riscuri și oportunități 

 Audit – clasificare, tipuri de audit 

 Terminologia utilizată de ISO 19011 

 Programarea auditurilor 

 Planificarea unui audit 

 Desfășurarea auditului, comportamentul și atitudinea auditorului 

 Raportare și închidere audit 

 

Metodologie:  

 Prezentare, exemple 

 Dezbatere, discuții 

 Exercițiu: realizarea unui plan de control pentru un grup de operații. 
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Durata: 1 zi, online – 6 ore sau onsite – 8 ore cu pauzele incluse  

 
Grup țintă: 

Persoanele din cadrul unei companii care au implementat sau sunt in proces de implementare 

a unui sistem de management, fiind implicate în aceste activități.  

Implementarea unui sistem de management presupune si auditarea lui periodica de catre un 

auditor intern. 

 

Finalizare: 

 Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă 

dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions în format electronic 

(diplome de participare). Materialele sunt furnizate de asemenea cursanților în format 

electronic. 

 

Contact:  

 Email: office@operationalmanagementsolutions.eu 

 Email: alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu 
o Telefon: +40 724 349 179 

 

Bonus: 

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs în mod 
online 

 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i 
ajuta în implementarea noțiunilor predate 
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