
   

 

Reverse FMEA 

(Reverse Failure Mode and Effects Analysis)  

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui workshop de Reverse FMEA, participanții vor fi 
capabili să: 

 Înțeleagă principiul de lucru al Reverse FMEA și beneficiile 

acestuia pentru organizație 

 Cunoască modul de pregătire, organizare și realizare a Reverse 

FMEA conform cerințelor constructorilor auto (OEM) 

 Realizeze un Reverse FMEA pe un proces de fabricație și să 

inițieze un plan de acțiuni pentru reducerea riscurilor 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Reprezentanților managementului 

 Reprezentanților din departamentele: Proiectare & Dezvoltare, 

Tehnic, Calitate, Producție, Logistică, Mentenanță etc 

 Tuturor persoanelor implicate în pregătirea FMEA de proces 

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) și auditorilor de 

proces 

 Auditorilor de secundă parte 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea Reverse FMEA  

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe tehnice despre procesele din organizație și/sau 

despre cele aflate în sarcina participanților 

 Cunoașterea metodologiei FMEA / AMDEC 

 

 

 

 

 

 

Aceasta componenta poate fi MONTATA NECORESPUNZATOR?                  Da        Nu

     Cum? (de ex. cu partea de sus in jos, invers)

Exista o metoda pentru DETECTAREA componentelor montate 

necorespunzator?         

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie si mentionati detectia care se realizeaza in 

postul de lucru.

Daca aceasta componenta este "UITATA", poate fi detectata?   

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie si mentionati detectia care se realizeaza in 

postul de lucru.

O componenta SIMILARA, DAR GRESITA poate fi montata?            Da        Nu

Exista o metoda pentru DETECTAREA montarii unei componente similare, 

dar gresite?     

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie si mentionati detectia care se realizeaza in 

postul de lucru.

Exista posibilitatea ca o piesa sa cada in interiorul ansamblului sau sa fie in 

plus in ansamblu? (componenta BONUS?)         
Da        Nu

Exista o metoda pentru DETECTAREA unei piese care cade in ansamblu?     

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie si mentionati detectia care se realizeaza in 

postul de lucru.

O componenta DETERIORATA poate fi montata?            Da        Nu

Exista o metoda pentru DETECTAREA unei componente deteriorate?       

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie si mentionati detectia care se realizeaza in 

postul de lucru.

Au fost identificate probleme de Contaminare pentru aceasta piesa? 

(depozitarea piesei, curatenia dunajului, etc.)

Da              

In Postul de 

lucru   

Da  

Ulterior in flux

Nu este 

Detectata in fabrica

Descrieti metoda de detectie pentru Contaminare si mentionati detectia 

care se realizeaza in postul de lucru.

Un post de lucru care realizeaza reparatii poate monta aceasta 

componenta?
Da        Nu

A fost finalizat un RFMEA pentru postul de lucru care realizeaza reparatii? Da        Nu

Sunt necesare SDV-uri pentru montaj?                                         Da        Nu

Sunt acestea utilizate? Da        Nu

9

Cotatiile RFMEA (Incercuiti una) Verde Galben Rosu

10

Echipamentul poate deteriora componenta? Da        Nu

11

Instructiunea de lucru este respectata de catre operator? Da        Nu

REALIZATA DE: 

2

 

POST DE LUCRU NR:

Kit sau cod piesa: 

Descriere proces: 

1

8

3

4

 

5

6

7

Nota: Ajutoare vizuale, fise de instructiuni pentru operator si inspectii vizuale pentru operator, nu sunt mijloace eficace de detectie.

          Inginer Productie                         Inginer Calitate                       Inginer Produs

Definitiile cotatiilor din RFMEA:

VERDE: Metoda de DETECTIE a procesului se gaseste in cadrul postului de lucru in care este procesata piesa. Piesele neconforme nu vor parasi postul de lucru fara a fi detectate.

GALBEN:  Procesul are metoda de DETECTIE in cadrul Departmentului sau Fabricii. - Piesele neconforme pot aparea si parasi postul de lucru fara a fi detectate. Problema va fi detectata 

in aval inainte de expediere (de ex. posturile de testare).  

ROSU: Proces fara o metoda de DETECTIE.  Piesele neconforme pot aparea si parasi postul de lucru fara a fi detectate. Problema nu va fi detectata in aval inainte de expediere.

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Euro-Symbiose 

(Franța) și Sc Calitop Srl  
 

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Reverse FMEA este o trecere în 

revistă, pe teren, a tuturor 

modurilor de defectare incluse 

în FMEA de Proces cu scopul de 

a verifica faptul că toate 

controalele de prevenție / 

detecție sunt adecvate și sunt 

implementate în mod corect. 

 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive despre Reverse FMEA 

 FMEA de proces – constatări din teren 

 Ce este Reverse FMEA? 

 Principiul general de realizare 

 Planificarea realizării Reverse FMEA pe procese 

 Liste de verificare standard  

 Adaptarea listelor de verificare standard la specificul proceselor 

organizației 

 Etapele realizării unui Reverse FMEA 

 Organizarea atelierelor 

 Mod de operare 

 Conducerea, pe teren, a efectuării unui Reverse FMEA 

 De ce să utilizăm Reverse FMEA? 

Ziua 2 

 Realizarea unui Reverse FMEA pe un proces de fabricație din 

organizație 

 Stabilirea domeniului de aplicare al studiului 

 Observații pe teren / evaluarea riscurilor pentru operațiile care 

fac obiectul studiului 

 Sinteza constatărilor 

 Plan de acțiuni 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 franceză 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


