TÜV Rheinland România
Regulament de înscriere şi participare la programele de
formare profesională
Cursurile se desfăşoară la sediul central TÜV Rheinland România şi la punctele de
lucru din Oradea,Timişoara, Tg. Mureş şi Iaşi.
Înscrierea se face prin completarea talonului de participare (prin download) cu minim
zece zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Acesta se trimite prin fax la: 021
318 88 36 / 317 59 60 sau prin e-mail la academia@ro.tuv.com.

Confirmarea telefonică de participare se face cu aproximativ cinci zile înainte de
începerea cursului, fiind însoţită de un program detaliat al acestuia pe e-mail sau fax.

Numărul minim de participanţi pentru organizarea unei grupe de curs este de 10
persoane.

Preţul cursului se achită în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, în contul
SC TÜV Rheinland România SRL, cod fiscal: R13477711, IBAN RO12 RNCB 0280
0019 3632 0001, deschis la BCR Sucursala Dorobanţi sau în numerar, la sediul din
Bucureşti al TÜV Rheinland România SRL.

Preţul cursului include:
 suportul de curs
 standardul aferent ca exemplar de lucru
 masa de prânz la restaurant, băuturi răcoritoare şi cafea în pauze
 taxa de examen
 certificatul în limba română (sau, după caz, confirmarea de participare)
În cazul în care nu se mai doreşte participarea la curs, suma achitată se poate
transfera pentru înscrierea la un alt curs sau se returnează în întregime.

Dacă se doreşte participarea la un curs unde este necesară o instruire anterioară,
aceasta va fi recunoscută la prezentarea unei copii după certificatul prin care se face
dovada acesteia.

TÜV Rheinland România
Durata unei zile de curs este de aproximativ opt ore. Prezenţa la curs este obligatorie.
Se acceptă o absenţă de maxim opt ore numai cu acordul Lectorului. În cazul unei
absenţe mai mari de opt ore, susţinerea examenului este posibilă numai după
semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere.

În urma promovării examenului, participanţii vor primi certificate de absolvire iar în
cazul nepromovării examenului, poate fi solicitată o confirmare de participare.
Reexaminarea, în termen de trei ani de la examinarea iniţială o dată este gratuită.

Certificatele şi confirmările de participare vor fi expediate cu confirmare de primire
printr-un serviciu de curierat sau pot fi ridicate de la sediile noastre.

Pentru programele de formare profesională autorizate de CNFPA înscrierea şi
participarea la acestea se poate face prin prezentarea unor documente cum ar fi:
diploma de studii superioare, copie după actul de studiu, copie după BI/CI, experienţă
de cel puţin 2 ani în industrie, construcţii, servicii (inclusiv în cercetare, administraţie,
etc.); are o experienţă practică de cel putin 2 ani în controlul / inspecţia calităţii şi /sau
in asigurarea calităţii, de preferinţă în managementul sistemelor calităţii.

