
   

 

Analiza Modurilor de Defectare a Efectelor și Criticității 
(Analyse des Modes de Defaillance, de leurs Effets et de leur Criticite) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de AMDEC proces, participanții vor fi 

capabili să: 

 Înțeleagă scopul realizării unui AMDEC 

 Cunoscă metodologia și instrumentele adecvate pentru realizarea 

unor analize AMDEC eficace și relevante 

 Știe cum să gestioneze și să îmbunătățească procesul AMDEC 

 Identifice riscurile și erorile care trebuie evitate în realizarea unui  

AMDEC proces 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor, inginerilor și tehnicienilor (în special din industria 

auto), care se ocupă de: 

 Proiectarea, industrializarea, producția sau post-vânzarea 

produselor auto 

 Proiectarea și exploatarea echipamentelor de producție 

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) și auditorilor de 

proces 

 Auditorilor de secundă parte 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea AMDEC proces 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe tehnice despre produsele auto din organizație și/sau 

aflate în sarcina participanților 

 Noțiuni de bază despre IATF 16949 ar fi benefice 

 

 

 

 

 

 

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 

„Ca răspuns la evoluția 

așteptărilor clienților, în ceea ce 

privește fiabilitatea și 

durabilitatea, AMDEC se 

bazează pe o analiză mai 

aprofundată a defectărilor și pe 

un sistem de evaluare mai 

riguros.” 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Scurt istoric al AMDEC 

 Scopul unui AMDEC 

 Obiectivele unui AMDEC proces și legăturile cu celelalte tipuri de 

AMDEC 

 Principii și definiții 

 Prioritizarea în AMDEC proces 

 Punerea în aplicare a unui AMDEC proces 

 Grilele AMDEC 

Ziua 2 

 Punerea în aplicare a unui AMDEC proces 

 Indicatori 

 Planuri de acțiuni 

 AMDEC proces și cerințele standardelor de management al calității 

 AMDEC proces și cerințele de identificare și cotare a 

caracteristicilor speciale (CS/CC) 

 Echipa AMDEC proces 

 Capcane de evitat 

 Sustenabilitatea în producția de serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sau franceză 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


