
 

„Cu cât clienţii sunt mai exigenţi,  

cu atât mai mult noi vom fi mai 

performanţi”. Mouneyeu – Genty 

 

În 2003 ne-am extins aria de 
cursuri deschise și 
personalizate. Împreună cu o 
echipă de traineri, formată 
din oameni cu o experiență 
practică în domeniu, am 
organizat  cursurile în stil 
workshop, pentru a completa 
învățarea individuală cu 
sesiuni de lucru interactive. 
Am aplicat astfel, o formare 
consultativă, orientată pe 
rezultate sustenabile. 

În 9 ani de activitate, am 
propus soluții integrate de 
training și consultanță pentru 
400 de organizații și  am 
susținut peste 8000 de 
cursanți să își îmbunătățească 
abilitățile și să aplice metode 
practice, la locul de muncă. 

Dezvoltam alaturi de 
consultanții si trainerii nostri, 

cursuri deschise si personalizate, 
in domenii cheie, pentru 
organizatii si oameni ce iși doresc 
sa invete lucruri practice pentru 
a ajunge la rezultate remarcabile, 
adică companiile și profesioniștii 
care doresc sa țina pasul cu 
dinamica mediului de afaceri. 
 
Sustinem împartasirea și 
confruntarea ideilor stimuleaza 
autoevaluarea si reflectia asupra 
propriului mod de a invața. 
 

În final, toate operaţiile unei 
afaceri pot fi reduse la trei 
cuvinte : oameni, produse şi 
profituri. Pe primul loc sunt 
oamenii. Dacă nu ai o echipă 
bună, nu poţi face mare lucru 
faţă de celelalte două. (Lee 
Iacoca – General Motors). 

 
 
 

 

Despre noi 

 
Competentele noastre 

Puncte de interes: 

• Pentru mai multe 
informații și înscrieri 
la cursurile noastre, 
va stam la dispozitie 
la coordonatele de 
mai jos. 

• Tel: 021/3102728,            
021/3121347 

• Fax: 021/3122106 

Email: cursuri@fiatest.ro 

 

 

Cursurile sunt dezvoltate pe domenii de competență 

Sisteme de  
management 
- Auditor Calitate/ Mediu / 

OHSAS 
- Auditor/Manager mediu 
- Responsabil Sănătate și 

Securitate în muncă 
- Specialist Gestiunea 

Deșeurilor 
- Controlul materialelor 

periculoase 
- Auditor/Manager al 

Sistemului de Management 
al Calității 

- Costurile Calității 
- Rezolvarea problemelor/ 

Identificarea și 
implementarea acțiunilor 
corective 

- Laboratoare medicale. 
Furnizori de servicii 
medicale. Cerințe ISO 15189  

- Laboratoare de încercări 
acreditate. Cerințe ISO 17025 

- Sistem de control intern. 
OMFP 946 

- Cadru de Autoevaluare în 
administrația publică. Modelul 
CAF 2013. Modalități de 
implementare și evaluare 

- Siguranță alimentară, HACCP  
- Auditor Interni ISO TS 16949 
 

   Productivitate 
- Specialist îmbunătățire procese 
- FMEA 
 
    
 
 

 

 

 

Cursuri FiaTest 
 



 

 

Pornim de la ideea ca o 
sesiune de instruire 
reprezinta unul dintre cele 
mai puternice instrumente 
pentru dezvoltarea unei 
afaceri.  

Ne-am propus sa 
imbunatatim aptitudini, nu 
doar cunostinte, de aceea am 
construit o echipa de traineri 
formata doar din oameni cu 
experienta practica in 
domeniile in care livram 

Cursurile sunt dezvoltate pe domenii de competență
 

cursuri, oameni care au 
ocupat diverse pozitii in 
companii mari și și-au dorit 
să reinventeze zona de 
training și consultanță. 

Aplicam astfel,  o formare 
consultativa pentru ca ne 
dorim sa oferim solutii 
integrate de training si 
consultanta care sa creeze un 
impact  real, un mod de 
gandire si de lucru orientat 
pe rezultate concrete.  

Cursurile noastre reprezinta, 
inainte de toate o experienta. 

O experienta impartasita care 
incurajeaza confruntarea 
ideilor, stimuleaza 
autoevaluarea si se reflecta 
asupra propriului mod de a 
invata. 

De aproape două decenii ne respectăm promisiunile, punând toată energia şi competenţele 

acumulate în slujba clienţilor.  

Suntem conştienți că succesul se construieşte împreună cu toţi clienţii şi partenerii, calitatea 

serviciilor devenind urmarea firească a deschiderii către nevoile acestora. 

Ştim că împreună putem transforma ideile în acţiuni de succes. 

Odată realizat acest lucru, misiunea noastră este îndeplinită. 

 

“Numai cu ochii 

altora putem vedea 

defectele. ” 

 Confucius. 
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- Fundamente ale 
Managementului proceselor 

- Manager îmbunătățire 
procese 

- 5 S 
- KANBAN 
- Aplicarea principiilor LEAN 

MANUFACTURING și TPM 
pentru reducerea costurilor 

- Harta Fluxului de Valoare 
(VSM) 

- SIX SIGMA 
- APQP (Advanced Product 

Quality Planning)  
- PPAP (Production Part 

Approval Process) 
- Control statistic de proces şi 

Analiza Sistemului de 
Măsurare  (ASM) 
 

 

Securitatea  
Informațiilor 
- Protectia datelor cu 

caracter personal in 
sistemele informatice 

- Auditori Sisteme de 
Management al Securităţii 
Informaţiei ISO 27001 

- Auditor al Sistemului de 
Management al Serviciilor 
conform ISO/IEC 20000 
 

Îmbunatatire continuă 
- Managementul 

Performanței 
- Eficiență personală și 

profesională/Factori de 
succes 

- Competențe Manageriale 
 

 

 

 

- Autoevaluator al sistemului 
de  management al 
organizaţiei 

- Managementul riscului 
- Management strategic - 

planificare și execuție. 
Introducere în Balanced 
Scorecard 
 

Cursuri specifice 

- Manager de Proiect în 
administrația publică 

- Evaluator în sistemul formării 
profesionale continue 

- Evaluator de furnizori şi 
programe de formare 

- Formator 
- Managementul calităţii în 

educaţie 
 

Despre cursurile noastre 

Vrei sa stii ce reprezinta 
pictograma,  

intra in site și citește 
povestea. 

http://www.fiatest.ro 


