
   

 

Prezentare cerințe IATF 16949  

pentru manageri 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de prezentare a cerințelor standardului 

IATF 16949:2016 pentru manageri, participanții vor fi capabili 
să: 

 Înțeleagă rolul managementului în implementarea unui sistem de 

management al calității conform IATF 16949 

 Înțeleagă legăturile dintre cerințele IATF 16949 și cerințele 

specifice clienților (Customer Specific Requirements) 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managementului de la cel mai înalt nivel 

 Tuturor managerilor implicați în planificarea, implementarea, 

menținerea sau auditarea unui sistem de management al 

calității conform cu IATF 16949 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  
eliberat de SC Calitop Srl 

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi la adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Standardul IATF 16949 nu este o 

tabletă de porunci care îi spune 

unui furnizor cum să opereze. 

Mai degrabă, orientările sale 

descriu, în linii mari, 

caracteristicile pe care trebuie să 

le includă SMC-ul unei organizații 

înainte ca un OEM pentru 

autovehicule să ia în considerare 

posibilitatea de a face afaceri cu 

aceasta. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 De ce a apărut această abordare a IATF 16949:2016? 

 Noua structură a IATF 16949 (High Level Structure) și terminologia 

pentru industria auto 

 Prezentarea cerințelor IATF 16949 și comentarea lor 

 Contextul organizației 

 Abordarea bazată pe risc 

 Siguranța produsului în industria auto 

 Leadership și managementul proceselor 

 Planificare 

 Resurse 

 Operarea proceselor de realizare a produsului 

 Evaluarea performanței 

 Îmbunătățire  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 sau engleză 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


