Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică
Departamentul Ingineria Calitații și Tehnologii Industriale

Tematica probelor de concurs și programarea desfășurării acestora
Postul
[Domeniul
postului]
29 / Șef de
lucrări /
Inginerie
Industrială

Disciplinele din post

Auditul SecuritățII și sanătății în
muncă;
Sisteme si echipamente de
protecție;
Managementul mediului.

Comisia de concurs

Prof.dr.ing.
Conf.dr.ing.
Conf.dr.ing
Conf.dr.ing
Conf.dr.ing.
(MS) Sl.de.ing

Oana –Roxana CHIVU
[Dir. Dept. ]
Claudia BORDA
Larisa BUŢU
Marinela MARINESCU
Claudiu BABIŞ
Ana-Maria BOGATU

Planificarea probelor de concurs:
Susținerea publică a unei secvențe de curs în fața reprezentanților comisiei de concurs.
Prelegere publică, în fața comisiei de concurs, privind planul de dezvoltare a carierei
Probe concurs
Susținerea publică a unei secvențe de curs în fața
reprezentanților comisiei de concurs
Prelegere publică, în fața comisiei de concurs, privind
planul de dezvoltare a carierei

Programare [ziua / ora / sala-adresa]
03.02.2021, 10:00
Sala CE 204, Fac. IIR, UPB
Canal comunicare Teams ce va fi stabilit ulterior
03.02.2020, 12:00
Sala CE 204, Fac. IIR, UPB
Canal comunicare Teams ce va fi stabilit ulterior
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ISO 9000: 2015, Sisteme de management al calității - Fundamente și vocabular.
ISO 9001: 2015, Sisteme de management al calității - Cerințe
ISO 31000: 2018, Managementul riscurilor - Principii și orientări
ISO 45001: 2018, Sisteme de management Sănătate și securitate în muncă - Cerințe
ISO 19011: 2018 , Liniile directoare pentru auditul sistemelor de management
ISO / IEC TS 17022: 2012,“Evaluarea conformității - Cerințe și recomandări pentru conținutul unui raport
de audit terță parte asupra sistemelor de management”
Audit și certificarea calității -sinteză curs/an universitar 2016 – 2017/ Universitatea Spiru Haret- Lector
Univ. Dr. MITRAN PAULA CORNELIA
http://www.referate-lucrari.com - Referate,Lucrari de diploma,Licenta,Carti,Teste - Aspecte practice
privind auditul sistemelor calităţii
Standardele auditului regularităţii aplicabile etapei de planificare / Anexa nr.2 la Hotărîrea Curţii de
Conturi nr.58 din 28 decembrie 2009
Tehnici de comunicare eficientă /suport de curs/lect. univ. dr. Stânea Rodica/proiect
POSDRU/96/6.2/S/49743: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii
sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii”
Materiale publicate pe site-ul www.didactic.ro
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată
Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată
Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – actualizată
Preşedinte comisie,
Prof.dr.ing. Oana –Roxana CHIVU

