
   

 

Auditori de proces FIEV 2.0 
 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de formare auditori de proces conform 

cerințelor FIEV 2.0, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască cerințele standardului FIEV 2.0 

 Dețină abilitățile necesare pentru a efectua un audit de proces în 

conformitate cu acest standard 

 Obțină certificarea ca și auditor de proces conform FIEV 2.0 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor Calitate 

 Personalului din departamentele: Calitate, Calitate – furnizori, 

Tehnic, Achiziții 

 Auditorilor interni care lucrează în organizații din industria auto 

al căror sistem de management al calității este sau se dezvoltă 

spre IATF 16949:2016 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoașterea, la nivel general, a cerințelor standardului IATF 

16949:2016 și Core Tools 

 Cunoașterea proceselor de fabricație ale organizației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl, 

recunoscut FIEV  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Din 2002, industria auto din 

Franța a adoptat un sistem de 

referință comun pentru controlul 

proceselor de producție.  

www.fiev.fr 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Prezentarea cerințelor FIEV 2.0 

 Principiile de bază ale unui audit FIEV 2.0 

 Planificarea și definirea misiunii de audit 

 Pregătirea auditului și analiza de riscuri conform diagramei „Turtle” 

– construirea întrebărilor și dovezi așteptate 

Ziua 2 

 Pregătirea auditului și analiza de riscuri conform diagramei „Turtle” 

– construirea întrebărilor și dovezi așteptate (continuare) 

 Această activitate se face pentru cele 50 de criterii ale 

referențialului  

Ziua 3 

 Chestionarul și grila de audit 

 Raportul de audit și evaluarea 

 Sinteza și pregătirea pentru examen 

 Examinare scrisă 

 

 

 

 

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 


