
METODOLOGIA APLICATĂ

BENEFICIARII SRVICIILOR DE CONSULTANȚĂ  

Pentru o ofertă 
particularizată: 

Contactați-ne pe e-mail 
office@e-trainings.ro  

sau la telefon 021 313 01 64 

 

 

 

 

 
 

Servicii de consultanță adresate furnizorilor de formare profesională  

pentru implementarea  

Sistemului de Management al Calității  

 

Domeniul de aplicabilitate al certificării: Servicii de formare profesională a adulților 
Standard de referință: SR EN ISO 9001:2015 

Servicii: Auditul extern pentru diagnoza inițială. Întocmirea documentației de sistem. 
Consultanță privind implementarea SMC  pentru departamentele furnizorului de 
formare profesională. Instruirea personalului conform cerințelor standardului ISO. 
Auditul extern pre-certificare. 

Tarif: Se va stabili în funcție de dimensiunea organizației, la solicitarea unei oferte 
particularizate. 
 

Costuri de delegație:  Vor fi incluse in tariful serviciilor ofertate, după stabilirea unui plan de lucru 
 

 
 

Durata implementării SMC:  4 luni de la data semnării contractului din care: 

 Audit  
 
 

18 ore 

Obținerea de date din 
organizație și întocmirea 

documentației 
80 ore 

Implementare sistem de 
management al calității 

 
120 ore 

 
 

Implementarea unui sistem de management al calității este obligatoriu pentru orice furnizor de servicii. Activitatea 
de formare profesională este integrată în domeniul educațional, din acest motiv implementarea este una specială. 
Referențialul la care ne raportăm este SR EN ISO 9001:2015. 
Asigurăm pregătirea “la cheie” a organizației care dorește certificarea sistemului de management al calității 
conform SR EN ISO 9001:2015, urmând ca organizația să fie certificată de un organism de certificare acreditat. 

 
 

Organizația este îndrumată să parcurgă în mod activ și implicat toate etapele de implementare respectiv: evaluarea 
inițială a organizației cu raportul analizei diagnostic, personalizarea documentației sistemului de management al 
calității pentru furnizorul de formare profesională împreună cu consultanții noștri, sesiuni de discuții pentru 
analizarea neconformităților și stabilirea acțiunilor corective și preventive care reies din înregistrările disponibile la 
nivel de departament, instruirea personalului organizației privind sistemul de management al calității și cerințele 
SR EN ISO 9001:2015, realizarea unui audit de pre-certificare și întocmirea raportului de audit.   

 
 

Beneficiarii serviciilor sunt furnizorii de formare profesională.  
 
 
Departamentul de consultanță 
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SR EN ISO 9001:2015 
Pentru înscriere 

 

Contactați-ne acum! 

 

office@ e-trainings.ro 

Tel: 021 3130164 

PLANIFICAREA SERVICIILOR  

DESCRIEREA SERVICIILOR 

mailto:office@e-trainings.ro
mailto:office@e-trainings.ro
http://www.e-trainings.ro/

