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OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de ANPQP, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă standardul ANPQP pentru a-l putea aplica în propria 

organizație 

 Cunoască ANPQP versiunea 3.1 și conceptele sale 

 Înțeleagă structura ANPQP 

 Înțeleagă logica elementelor de intrare și a elementelor de ieșire 

ale versiunii 3.1 a ANPQP 

 Cunoască cum funcționează relația între Renault / Nissan și 

furnizorii lor în timpul dezvoltării produsului și a producției de 

serie 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de proiect din industria auto 

 Tuturor persoanelor implicate în implementarea ANPQP 

versiunea 3.1 în contextul dezvoltării unui produs sau al 

producției de serie sau finalizarea APQP 

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) 

 Auditorilor de secundă parte 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea ANPQP 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși o cunoaștere a procesului de 

introducere a produselor / proceselor noi în propria organizație 

ar fi benefică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Renault-

Consulting (Franța) 

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Standardul ANPQP este 

standardul de asigurare a 

calității pentru materiile prime și 

materialele aprovizionate și 

utilizate pe parcursul dezvoltării 

produsului și a producției de 

serie a produselor Alianței 

Renault Nissan. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Politica Alianței Renault / Nissan 

 ANPQP - Generalități: 

 Introducere în ANPQP V3.1: Obiective, Domeniu de aplicare 

 Arhitectura ANPQP V3.1 

 Fazele ANPQP V3.1 

 Relația dintre jaloanele reperului și jaloanele proiectului 

Renault și Nissan 

 Standardul ANPQP: Matrice; Activități; Niveluri de supunere spre 

aprobare 

 Detalii privind activitățile ANPQP 

 Analiza contractului 

 Management de proiect 

 Dezvoltarea produsului 

Ziua 2 

 Detalii privind activitățile ANPQP 

 Dezvoltarea procesului 

 Confirmarea produsului 

 PSW 

 Gestionarea neconformităților 

 Gestionarea modificărilor 

 Logistică și ambalare 

 Cerințe specifice Renault și Nissan 

 

 

 

 

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 

 Studii de caz 

 Joc de rol 

 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 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


