
 

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează 

în perioada 25-26 februarie 2020 

cursul:  
 

“Tranziție la cerințele noii ediții a standardului 

SR EN ISO 19011:2018 

cu aplicații pentru auditori interni” 
 

 
Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri 
susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: 
managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, 
managementul procesului de standardizare în organizaţie. 

 

Tematică: 

Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerințelor noii ediții a standardului SR 
EN ISO 19011:2018 (alinierea la Anexa SL a ISO, modificări, precizări, îmbunătățiri și 
scopul acestora) şi impactul modificărilor asupra auditării interne a principalelor 
sistemele de management. 

Identificarea convergențelor și divergențelor între cele două ediții ale SR EN ISO 
19011. 

Clarificarea modului de tranziție la noul standard, aplicat de organismele de certificare 
și de către organizațiile certificate. 

Cerințe: 

La cursul  ”Cum să facem mai ușoară tranziția la noua ediție a standardului SR EN ISO 
19011:2018” pot participa doar auditori interni care prezintă un certificat de auditor intern 
în conformitate cu cerințele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de 
management. 

Grup țintă: 

• persoane care dețin un certificat de auditor intern în conformitate cu cerințele 
standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management. 

La sfârșitul cursului, participanții vor primi un certificat ce atestă că au dobândit 
cunoștințe și competențe pentru sistemul de management conform noului standard SR 
EN ISO 19011:2018. 



 

Avantajele programelor de formare organizate de ASRO:  

1) pentru formare profesională: 

• 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil 
pentru anul curent și cel anterior); 

• 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO 
(valabil pentru anul curent și cel anterior); 

• 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru 
același curs; 

• 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru 
același curs. 

2) pentru achiziționare standarde: 

• 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada 
desfășurării cursului; 

• 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia 
sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management 
(familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14000, familia ISO 45001). 

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2). 

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de participare, eliberat de Organismul 
Naţional de Standardizare. 

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, 
sala 408 – sala de curs ASRO 
 

Durată: 2 zile 

Perioadă: 25-26.02.2020 

Preţ: 700 lei/curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, 
suportul de curs, sală + catering. 

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria 
ASRO. 

Înscrierile se fac până la 19.02.2020 inclusiv. 

Detalii şi înscrieri: 
Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185 


