
   

 

Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)  

Reifegradabsicherung fur Neu Teile (RGA) 
 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

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

 Înțeleagă conceptul de „asigurare a nivelului de maturitate 

pentru piesele noi – MLA” și beneficiile acestuia 

 Înțeleagă cum să evalueze nivelul de risc al produselor 

dezvoltate 

 Înțeleagă cum se evaluează criteriile de măsurare pentru fiecare 

din cele opt niveluri de maturitate (ML0-ML7) 

 Înțeleagă scopul modificărilor realizate în procesul de dezvoltare 

a produsului 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de proiect și membrilor echipei de proiect implicați 

în dezvoltarea de produse auto 

 Tuturor persoanelor care lucrează la dezvoltarea de produse noi 

în cadrul lanțului de aprovizionare auto, inclusiv celor care 

lucrează în domeniile: concepție și proiectare de produs, 

proiectare tehnologică, achiziții, logistică, calitate și producție 

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) 

 Auditorilor de secundă parte 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea MLA 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși experiența în activitatea de proiect / 

procesul de proiectare a produsului ar fi benefică 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Obiectivul MLA: Îmbunătățirea 

calității lansărilor de noi 

produse, a livrărilor și a 

produselor aflate în utilizare, 

prin armonizarea conținutului și 

a operațiilor din lanțul de 

aprovizionare. 
 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Ce este MLA - Asigurarea nivelului de maturitate pentru piesele 

noi? 

 Istoricul MLA 

 Prezentarea contextului și a motivației pentru utilizarea MLA 

 Organizații din industria auto care aplică MLA 

 Prezentarea domeniilor implicate în procesul de dezvoltare a 

unui produs 

 Obiective, scop și domeniu de aplicare al MLA 

 Analiza celor opt niveluri de maturitate (ML0-ML7) 

 Metode și principii de bază ale MLA 

 Principiul mesei rotunde 

 Înțelegerea indicatorilor și a criteriilor de măsurare aferente 

fiecărui nivel de maturitate 

 Fazele MLA 

 Cerințe prealabile pentru utilizarea MLA 

 Demararea MLA în cadrul întregului lanț de aprovizionare pe 

baza clasificării riscurilor – Definirea drumurilor critice 

 Menținerea sub control a MLA - Pregătire pentru evaluarea 

nivelului de maturitate; Evaluare, inclusiv stadiul raportului, de 

către grupul de control a proiectului; Implementarea acțiunilor, 

demonstrarea eficacității acțiunilor și evaluare ulterioară a 

nivelului de maturitate finalizat 

 Comparație între APQP și MLA 

 Evaluarea, raportarea și escaladarea cerințelor MLA 

 

 

 

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 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


