
Performanța
companiei tale



Iași

București

Târgu Mureș

Companie
Biroul din România a fost lansat în anul 
2007 și desfășoară anual aproximativ 6.700 
de audituri de certificare sisteme de 
management, 450 de expertizări tehnice și 
califică peste 1.500 de persoane în meserii 
precum specialist sistem calitate, auditor de 
mediu, fochist, stivuitorist, macaragiu, 
ifronist, operator GPL și Data Protection 
Officer. 

Personalul firmei este format din peste 80 
de specialiști full-time – auditori, inspectori 
tehnici, formatori – localizați în 4 birouri 
regionale: Târgu Mureș, București, Iaşi și 
Galaţi.

Valorile noastre
Automotivare continuă

Performanță susținută

Calitate ireproșabilă

Dedicare totală

Clienți încântați

Galaţi



URS Certificări este un organism 
independent de testări, inspecții și 
certificări - membru al grupului 
United Registrar of Systems Ltd. cu 
sediul în Marea Britanie și birouri în 
peste 40 de țări.

Cu peste 60.000 de certificate emise 
până în prezent în toată lumea, URS 
este una din primele cinci cele mai 
mari firme de certificare din lume.

Companii de prestigiu din toate industriile au 
ales URS Certificări:

Agrana România, Metrorex, Agrosel, Transgaz, 
Mol România, Bioeel, Moldcell, Arabesque, 
Electrogrup, Ortoprofil, Croco, La Casa Pane Dolce, 
Polaris Medical etc.



URS Certificări desfășoară audituri și emite 
certificate cu acreditare UKAS, membru 
EA-MLA conform standardului de acreditare 
ISO/IEC 17021-1:2015.

• Certificatele emise sunt recunoscute național și
internațional

• Promptitudine și seriozitate: respectarea angajamentelor
în forma și la timpul asumat, reprezintă pentru noi o
stare de normalitate

• Abordăm personalizat întreg procesul, de la ofertare
până la eliberarea certificatului ISO

• Concluziile auditului ISO derulat de noi sunt oportunități
de dezvoltare a sistemelor de management

• Dispunem de un corp de auditori distinși prin integritate,
profesionalism și respect pentru clienți

De ce URS Certificări?

Standarde
ISO

0043



Procesul de certificare

Răspundem
în 5 minute

solicitării 
Dvs.

Emitem 
oferta

de preț în
maxim 2 ore.

Semnăm contractul 
și agreem 

modalitatea de 
plată. Programăm 

împreună data 
auditului.

Realizăm auditul 
propriu-zis.
Întocmim 
rapoartele 
necesare.

Verificăm 
documentația de 

audit.
Vă eliberăm 
certificatul.

Servicii de instruire standarde ISO
• Noțiuni și cerințe generale ale standardelor ISO

• Auditor Intern al sistemului de management

• Pregătire Responsabil Sistem de Management

• Tranziția la edițiile 2015 ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001

Standarde ISO
• ISO 9001:2015 - Managementul calității

• ISO 14001:2015 - Managementul mediului

• ISO 27001:2013 - Managementul securității informației

• ISO 22000:2018/HACCP - Managementul siguranței alimentului

• ISO 13485:2016 - Managementul calităţii dispozitivelor medicale

• ISO 45001:2018 - Managementul securităţii ocupaţionale

• ISO 28000:2007 - Managementul securității aprovizionării

• GMP+FSA - Bune Practici pentru siguranța furajelor



Cursuri de
calificare

• OPERATOR RSVTI
• STIVUITORIST

• MACARAGIU
• MAȘINIST POD RULANT

URS Certificări organizează cursuri 
autorizate de Autoritatea Națională pentru 
Calificarea personalului (ANC/CNFPA) și de 
ISCIR, pentru cursurile tehnice.

De ce URS Certificări?
• Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel național,

dar și internațional

• Grupele pot fi organizate în regim „open” și/sau „on-site”
(la sediul clienților, pe echipamentele utilizate de cursanți)

• Cursurile pot fi organizate în orice locație pe teritoriul
României, în momentul constituirii unei grupe de cursanți



Diplomele eliberate în urma cursurilor autorizate 
de ANC și ISCIR sunt recunoscute la nivel național 
și în întreaga Uniune Europeană.

• OPERATOR GPL
• DATA PROTECTION OFFICER*

• IFRONIST
• FOCHIST

Data Protection Officer
* Conform cerințelor Regulamentului General privind
 Protecția Datelor 679/2016 (GDPR), în vigoare din
 25 mai 2018, o mare parte dintre instituții publice și
 companii vor fi obligate să desemneze sau să creeze un
 nou post de Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal
 (DPO - Data Protection Officer) sau să încheie un contract 
 cu un DPO extern.

Companii care au avut încredere în cursurile 
oferite de URS Certificări:

Selgros, MOL România, Aquaserv, DHL România, Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Bucovina, 
Croco etc. 



Tîrgu Mureș
Sediul Central

Str. Madách Imre Nr. 8
540157 – Tîrgu Mureș, România

București
Punct de lucru

Str. Pătlaginei Nr. 18, Et. 3, Sector 3 
031863 – București, România

Iași
Punct de lucru

Șos. Moara de Foc Nr. 35, Biroul 3
700520 – Iași, România

Galați
Punct de lucru

Str. Brăilei, Nr. 7-9, Et. 2
80021 – Galați, România

T: +4 0265 267 017
F: +4 0365 430 565
E: info@urscertificari.ro

Oferte ISO: +4 0724 363 324
Oferte cursuri: +4 0744 786 700

www.urscertificari.ro
www.facebook.com/URSCertificari




