
   

 

Prevenirea erorilor (Poka-Yoke) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de introducere în prevenirea erorilor 

(Poka-Yoke), participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă scopul, conceptul și avantajele prevenirii erorilor 

 Înțeleagă diferitele metode antieroare și să identifice soluții 

pentru remedierea erorilor 

 Cunoască metode practice pentru a reduce costul ridicat al non-

calității 

 Știe cum să integreze prevenirea erorilor în procesul de 

îmbunătățire a calității 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de Calitate și Managerilor de îmbunătățire continuă 

 Personalului responsabil de îmbunătățire continuă din domenii 

precum: Proiectare & Dezvoltare produs/proces, Fiabilitate, 

Calitate, Producție, Mentenanță, Audit intern 

 Inginerilor de calitate, inginerilor de proces, supraveghetorilor, 

personalului operațional (inclusiv operatori) implicat în controlul 

sau gestionarea proceselor de producție 

 Echipelor de îmbunătățire 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea conceptului de 

prevenire a erorilor 

 

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 

O metodă care utilizează senzori 

sau alte dispozitive pentru 

captarea erorilor care ar putea 

trece de operatori. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive referitoare la prevenirea erorilor 

 Introducere în conceptul de „Zero defecte”  

 Ce înțelegem prin erori și cum le putem evita 

 Strategii pentru „Zero defecte” 

 Introducere în conceptul de prevenire a erorilor „Poka-Yoke”  

 Scopul prevenirii erorilor 

 Identificarea necesității de prevenire a erorilor 

 Kaizen – concept și mod de acțiune în prevenirea erorilor 

 Defectul și eroare umană – dezvoltare și exemple 

 Cum funcționează conceptul de prevenire a erorilor 

 Inspecția la sursă – localizare 

 Metode de prevenire a erorilor – diverse abordări 

 Dispozitive antieroare – cerințe clienți și cerințe ale 

standardelor de calitate 

 Sisteme de avertizare și cele de control versus dispozitivele 

antieroare 

 Relația între metodele antieroare, FMEA, Plan de control și 

rezolvarea problemelor 

 Exemple de aplicare a metodelor antieroare în diferite operații / 

procese / produse 

 

 

 

 

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 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


