
   

 

Auditori de produs VDA 6.5 
 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de formare auditori de produs conform 

cerințelor VDA 6.5, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă scopul unui audit de produs 

 Cunoască cerințele referențialului VDA 6.5 

 Cunoască structura programului de audit și secvența de realizare 

a unui audit de produs 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor persoanelor care planifică și/sau realizează audituri de 

produs în cadrul organizației 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoașterea cerințelor standardului IATF 16949:2016 

  

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Euro-Symbiose 

(Franța) și Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Organizația trebuie să auditeze 

produsele utilizând o abordare  

specifică clientului în etape 

adecvate ale fabricației și ale 

livrării, pentru a verifica 

conformarea lor la cerințele 

specificate. Dacă clientul nu a 

definit o abordare, aceasta 

trebuie definită de către 

organizație. 

IATF 16949:2016 -9.2.2.4 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Prezentarea terminologiei referitoare la audit și auditul de produs  

 Introducere în auditul de produs – cerințe IATF 16949 și VDA RPP 

 Obiectiv și domeniu de aplicare 

 Fluxul de realizare a auditurilor de produs 

 Programul de audit 

 Planul de audit  

 Realizarea auditurilor de produs 

 Raportare 

 Acțiuni corective 

 Cerințe de competență pentru auditoriii de produs 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română, engleză sau franceză 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


