
De ce să participați la acest curs? 
Acest curs vă prezintă schimbările apărute în cerințele standardelor ISO 9001:2015 
si ISO 14001: 2015 și pașii care trebuie urmați pentru adaptarea la noile cerințe a 
Sistemului de Management al calității și mediului.  

În cadrul cursului vor fi prezentate o paralelă între cerințele standardelor ISO 
9001:2008 și ISO 14001:2004 și revizia 2015 a acestor standarde, precum și modul 
în care noile cerințe afectează o organizație, astfel încât să poată fi declanșat 
procesul de tranziție a Sistemului de Management al Calității și al Mediului.  

 
Obiective: 
 

După acest curs, participanții vor fi capabili: 

 Să identifice modificările importante ale cerințelor standardelor ISO 9001 și 
ISO 14001; 

 Să identifice elementele comune stabilite pentru sistemele de management; 

 Să determine semnificația conceptelor: contextul organizațional, leadership, 
risc și oportunitate;  

 Să dezvolte un plan pentru adaptarea SMC/SMM în vederea satisfacerii 
cerințelor noilor standarde.  

  Grup țintă:  
 

 Manageri și consultanți în domeniul 
Sisteme de Management;  

 Reprezentanți ai organizațiilor care au 
SMC/ SMM certificat conform  ISO 
9001:2008, respectiv ISO 14001:2004; 

 Reprezentanți ai organizațiilor care sunt 
în faza de dezvoltare a unui Sistem de 
Management al Calității/ Mediului;  

 Auditori ai sistemelor de management al 
calității și mediului. 

Tranzitia la ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 
30-31 Mai  2016, București 

FiaTest – furnizor de formare profesionala autorizat – vă invită să participaţi la 

programul de formare profesională: 

 

Locație:      
Str. Armenească, nr. 23, Sector 2, 

Bucureşti 

Persoană de contact:  
Adelina Enciu 

 

Tel: 021/ 3121347;  Fax: 021/3122106 

E-mail: cursuri@fiatest.ro 

Structura Cursului: 
 

 Diferențele dintre ISO 9001:2008 și ISO 9001:2015 – structură, 
terminologie, interpretare; 

 Anexa SL, noua structură a standardelor din domeniul sistemelor de 
management, în special în ce privește: 

Contextul organizațional, domeniu de aplicare, obiective; 

Leadership; 

Planificare; 

Abordarea bazată pe riscuri; 

Suport. 

 Prezentarea cerințelor standardului ISO 9001:2015; 

 Tranziția SMC de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 – un proces în 12 
pași. 

 Prezentarea cerințelor standardului ISO 14001:2015; 

 Tranziția SMM de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015 

Durata:      2 zile 

Revizia din 2015 a standardelor ISO 9001 și ISO 14001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de 
management, noi concepte și modificări majore ale unora dintre cerințe. Aceste schimbări vor avea un efect important asupra Sistemelor 
de management al calității si mediului.  

De aceea, înțelegerea naturii acestor schimbări va facilita implementarea eficace a Sistemului de Management al Calității si Mediului, 
conform noilor standarde și asigurarea unei continuități a sistemelor de management în tranziția  acestora la noile versiuni.  

Organizare: 

Modul  Durata 
<zile> 

Pret  
<RON> 
+TVA 

Denumire  

Modulul 1 1.zi 
30.05.2016 

400 Tranzitia la ISO 
9001:2015 în 12 

pași 

Modulul 2 1.zi 
31.05.2016 

400 Tranzitia la ISO 
14001:2015  

Modulul 
1+2 

2.zile 
30-31.05.2016 

700 Tranzitia la  
ISO 9001:2005 si 

14001:2015  


