
   

 

Suprafețe decorative ale accesoriilor externe și 

ale pieselor funcționale din 

 interiorul și exteriorul automobilelor (VDA 16) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de VDA 16, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască o abordare pentru determinarea specificațiilor 

diferitelor caracteristici de aspect și simț a suprafețelor 

decorative 

 Înţeleagă importanța stabilirii clare, fără ambiguități a criteriilor 

de acceptare pentru caracteristici judecate subiectiv 

 Analizeze exemplele de caracteristici atributive 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de proiect și personalului din cadrul proiectelor 

 Personalului din departamentele: dezvoltare, planificare, 

producție și managementul calității 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea VDA 16 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Domeniul de aplicare este 

definit ca: 

 Zonele vizibile ale 

automobilului care pot fi 

văzute în utilizarea normală a 

vehiculului, 

 Atât din poziție șezândă, cât și 

din picioare 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Scop și obiective VDA 16 

 Evaluarea primară a unor mostre specifice procurate de cursanți, 

analiza elementelor de bază ale defectotecii, atât pe linie de 

caracteristici atributive, cât și funcționale 

 Determinarea modului de evaluare generală, precum și a evaluării 

pe zone, timpi de evaluare, condiții de evaluare 

 Definirea caracteristicilor și a defectelor 

 Analiza funcțională a produsului, înțelegerea proceselor de realizare 

a produselor 

 Criterii de evaluare 

 Metode de evaluare 

 Exemple din VDA 16 și exemplificări suplimentare 

 Gage R&R atributiv (analiza sistemelor de măsurare) 

 

 

 

 

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 

 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 


