
   

 

APQP & PPAP conform PSA 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de implementare a APQP&PPAP în cadrul 

PSA, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă contextul modificării cerințelor din manualul PSA 

pentru furnizori (Supplier Quality Manual) 

 Cunoască toate cerințele și particularitățile APQP&PPAP așa cum 

sunt cerute de către PSA 

 Înțeleagă natura așteptărilor PSA, ca parte a unui proiect de 

dezvoltare produs/proces condus prin intermediul APQP&PPAP 

 Își cunoască rolurile și responsabilitățile, regulile de punere în 

aplicare a APQP&PPAP împreună cu reprezentanții PSA 

 Realizeze un plan de acțiune pentru implementarea noilor cerințe 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de proiect și echipelor de proiect care sunt 

implicate în dezvoltarea de produse pentru PSA 

 Tuturor persoanelor din Departamentul de Calitate care sunt 

implicate în dezvoltarea de produse pentru PSA 

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) și Auditorilor de 

secundă parte, care auditează cerințele specifice PSA 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe aferente standardelor de management din industria 

auto și manualelor APQP&PPAP ale AIAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Grupul PSA a decis să adopte 2 

procese internaționale pentru a-

și putea controla dezvoltările de 

produse cu furnizorii: 

APQP: Planificarea avansată a 

calității produselor și 

PPAP: Procesul de aprobare a 

reperului pentru fabricație. 

 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Asigurarea calității pentru furnizorii PSA 

 SQM (Supplier Quality Manual) – aplicarea APQP&PPAP în cele 

3 faze ale ciclului de viață al produsului 

 Așteptările PSA – respectarea cerințelor manualelor APQP&PPAP 

ale AIAG 

 Prezentarea celor 5 faze ale APQP conform cerințelor PSA 

 Construirea grilei APQP  

 Faza 1 - Request for quotation (RFQ). Planificarea și definirea 

programului 

 Faza 2 – Dezvoltare produs / proces 

 Faza 3 – Realizarea SDV-urilor specifice și fabricarea primelor 

piese cu aceste SDV-uri 

Ziua 2 

 Faza 4 – Verificarea produsului / procesului 

 Faza 5 – Rump-Up (producție în cadență) 

 Implementarea planului de control a piesei (PCP – plan de contrôl 

pièces) în timpul APQP&PPAP 

 Regulile de gestionare a APQP 

 Reguli de evaluare a livrabilelor și jaloanelor 

 Customer Monitored (CM) și Supplier Monitored (SM) 

management 

 Managementul furnizorilor de rang „n” 

 Procesul de escaladare – pe parcursul dezvoltării 

 Managementul modificărilor 

 

 

 

 

 

 

 

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, engleză sau franceză 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


