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SPC (Statistical Process Control)  
 

Cursul SPC acoperă tehnicile de control a procesului – diagrame de control și studiul de capabilitate. Sunt 

prezentate pas cu pas modalitățile de construire a diagramelor de control și de realizare a studiului de 

capabilitate, precum și interpretarea acestora. Nu lipsesc noțiunile introductive de statistică, analiză grafică și 

aplicații în sală, inclusiv prin utilizarea software-ului MINITAB.  

 
Obiective 

Înțelegerea și deprinderea 

tehnicilor de determinare a 

stabilității și capabilității 

procesului. Cursul este bazat pe 

Manualul AIAG, SPC, ediția a 2-a.  

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top şi 

middle management din 

Producţie  

 

Beneficii 

Aplicarea corectă a 

instrumentelor, astfel încât să se 

reducă pierderile datorate 

produselor neconforme și a 

plângerilor de la clienții externi și 

interni. 

 

Tematică 

 Fişe de control statistic: Noţiuni 

generale: Cazurile în care poate 

fi utilizat SPC, Definiţii ale 

termenilor utilizaţi în curs; 

Simboluri; Variabilitate: 

Dispersia şi poziţia centrală a 

datelor, Cauzele variaţiei 

proceselor; Fişe de control 

statistic: Elementele unei fişe 

de control statistic (control 

charts), Explicarea diferenţei 

dintre limitele specificate – care 

se referă la produs şi limitele de 

control al procesului – care se 

obţin prin calcule şi ne spun 

când să intervenim în proces; 

Fişe de control prin variabile: 

Tipuri de fişe; etape 

pregătitoare. 

 Fişa de control pentru medie şi 

amplitudine (x bar; R): Etape de 

implementare: colectare date, 

efectuare calcule, alegerea 

datelor tabelare; Exemplu 

practic de calcul a limitelor 

procesului; Interpretarea fişelor 

de control statistic – prezentare 

şi analizare cazuri practice; 

Analiza capabilităţii procesului 

Cpk şi Ppk; Calculul fracţiunilor 

defective ale procesului 

 Fişe de control pentru medie şi 

abatere standard: Etapele 

parcurse în cadrul acestei Fişe 

de control sunt similare cu cele 

ale fişei medie şi amplitudine, 

se insistă doar pe 

particularităţile acestei fişe; Fişa 

de control pentru mediană şi 

amplitudine: Etapele parcurse 

în cadrul acestei Fişe de control 

sunt similare cu cele ale fişei 

medie şi amplitudine, se insistă 

doar pe particularităţile acestei 

fişe 

 Fişa de control pentru valori 

individuale şi amplitudine 

mobile: Etapele parcurse în 

cadrul acestei Fişe de control 

sunt similare cu cele ale fişei 

medie şi amplitudine, se insistă 

doar pe particularităţile acestei 

fişe; Fişe de control prin 

atribute: Noţiuni generale; tipuri 

de fişe; simboluri folosite; Fişa 

de control pentru proporţia de 

produse neconforme (Fişa p): 

Etapele aplicării Fişei p: 

alegerea eşantioanelor; 

culegerea datelor; calcularea 

limitelor de control; Exemple 

practice de interpretare a fişelor 

p; Depistarea cauzelor speciale 

şi aplicarea acţiunilor 

corespunzătoare în urma 

analizei Fişei p; Analiza 

capabilităţii procesului 

 Fişa de control pentru numărul 

de produse neconforme (Fişa 

np): Etapele parcurse în cadrul 

acestei Fişe de control sunt 

similare cu cele ale fişei p, se 

insistă doar pe particularităţile 

acestei fişe 

 Fişa de control pentru numărul 

de neconformităţi (Fişa c): 

Etapele parcurse în cadrul 

acestei Fişe de control sunt 

similare cu cele ale fişei p, se 

insistă doar pe particularităţile 

acestei fişe 
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 Fişa de control pentru numărul 

de neconformităţi per unitatea 

produsă (Fişa u): Etapele 

parcurse în cadrul acestei Fişe 

de control sunt similare cu cele 

ale fişei p, se insistă doar pe 

particularităţile acestei fişe 

 Exemple practice: Prezentări de 

cazuri concrete pentru diverse 

fişe de control (programe 

speciale de calcul şi 

reprezentare a fişelor). Se vor 

modifica diverse date în 

program şi se vor stabili 

influenţele acestora asupra 

fişelor. 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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MSA (Measurement Systems Analysis) 
 

MSA reprezintă analiza sistemului de măsurare și ajută îmbunătățirea deciziilor în inspectare, atât pentru date 

continue cât și pentru cele atributive. 

 
Obiective 

 Determinarea capabilității 

sistemelor de măsurare de tip 

discret și continuu, prin 

evaluarea erorilor datorate 

acestuia 

 Determinarea capabilității 

echipamentului de măsurare 

(type 1 gage study) 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top şi 

middle management din 

Producţie   

 

Beneficii 

Creșterea satisfacției clientului 

prin reducerea neconformităților 

ajunse la acesta și reducerea 

costurilor interne prin identificarea 

corectă a pieselor neconforme. 

Tematică 

 Surse de variaţie ale 

măsurătorilor: Introducere; 

Eroarea sistematică; 

Repetabilitatea; 

Reproductibilitatea; Stabilitatea; 

Linearitatea 

 Metoda medie şi amplitudine de 

analiză a sistemelor de 

măsurare (R&R): Măsurarea 

datelor; Efectuarea calculelor; 

Metoda scurtă de stabilire a 

capabilităţii mijloacelor de 

măsurare; Analiza sistemelor 

de comparare (a calibrelor); 

Metoda scurtă de studiu a 

calibrelor; Aspecte generale 

privind pregătirea unei analize a 

mijlocului de măsurare; 

Exemple practice de realizare a 

unui studiu R&R 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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PPAP (Production Part Approval Process) 
 

Acronim pentru Production Part Approval Process, se folosește ca mod de lucru obligatoriu în industria 

automotive pentru a asigura livrarea produselor noi conform planificării. 

 
Obiective 

Înțelegerea metodologiei PPAP 

pentru implementarea produselor 

noi și modalității în care aceasta 

folosește instrumente ale calității 

(de exemplu SPC, MSA, FMEA, 

Run&Rate). 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top şi 

middle management din 

Producţie   

 

Beneficii 

Permite aplicarea corecta a 

standardului PPAP atât în relație 

cu clienții cât și cu furnizorii, 

asigurând astfel încadrarea în 

plan și buget a proiectelor pentru 

produse noi. 

 

Tematică 

 Generalităţi; Fluxul procesului 

PPAP; Etapele realizării PPAP; 

Cerinţe PPAP: Prezentarea 

elementelor PPAP cu 

documentele şi înregistrările 

aferente. 

 Aprobarea PPAP; Cerinţe de 

prezentare; Livrarea la client – 

nivele de evidenţă; Statutul de 

prezentare a pieselor 

 Păstrarea înregistrărilor 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

 

 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) 
 

În Failure Mode Effects Analysis se insistă în special pe Design FMEA și Process FMEA. Un FMEA este adesea 

primul pas al unui studiu referitor la fiabilitatea sistemului.   

 
Obiective 

Înțelegerea analizei de risc 

efectuată cu FMEA. O 

activitate de succes FMEA 

ajută la identificarea 

potențialilor moduri de eșec 

pe baza experienței cu alte 

produse și procese similare - 

sau bazată pe fizica comună 

a logicii insuficiente. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top 

şi middle management din 

Producţie   

 

Beneficii 

Creșterea satisfacției 

clientului și reducerea 

costurilor prin identificarea și 

prevenirea modalităților de 

defectare a produselor, 

oferind în același timp o 

metodă documentată pentru 

selectarea unui design cu o 

probabilitate ridicată de 

funcționare în parametri 

optimi. 

 

Tematică 

 Scop; Definiţii; 

Implementarea FMEA; 

Unde se poate aplica 

FMEA 

 FMEA pentru proiect 

(DFMEA); FMEA pentru 

proces (PFMEA) 

 Echipa de lucru; Diagrama 

flux pentru realizarea unui 

FMEA 

 Formularul FMEA, 

explicarea modului de 

completare a fiecărui câmp 

 Metodologia de evaluare a 

riscurilor 

 Relaţia cu APQP 

 Exerciţii practice – 

realizarea unui FMEA de 

proces 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care 

promovează examenul li se 

acordă certificate din partea 

Departamentului Academia & 

Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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APQP and Control Plan (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) 
 

Advanced product quality planning, o metodă pentru o bună planificare a calității produsului în vederea obținerii în 

mod constant a produselor de calitate, în special în industria automotive   

 
Obiective 

Prezentarea principalelor 

instrumente ale calității și 

înțelegerea interacțiunii între ele, 

a importanței și utilității în 

procese. APQP servește ca un 

ghid în procesul de dezvoltare și, 

de asemenea o modalitate 

standard de a împărtăși 

rezultatele dintre furnizori și 

companiile din zona automotive. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top şi 

middle management din 

Producţie   

 

Beneficii 

Reducerea timpilor de 

implementare și a cheltuielilor 

pentru produsele noi. 

 

Tematică 

 Definirea APQP: Manualul de 

referinţă AIAG 

 Cerinţe ale standardului 

ISO/TS16949:2009 referitoare 

la APQP 

 Ciclul de planificare a calităţii 

produsului: Ciclul lui Deming (P-

D-C-A) aplicat planificării 

realizării produsului 

 Paşi şi metode: Stabilirea 

echipei; Definirea domeniului; 

Comunicarea; Implicarea 

clienţilor şi furnizorilor; Planurile 

de control; Rezolvarea 

problemelor 

 Etape de planificare: Planificare 

şi program; Proiectare şi 

dezvoltare produs; Proiectare şi 

dezvoltare procese; Validare 

produs şi procese 

 Elementele APQP: Prezentarea 

principalelor elemente cu 

scopul acestora, aşteptări; 

documente şi dovezi 

 Control Plan: Definirea Control 

Plan, Elemente de intrare în 

realizarea unui Control Plan, 

Explicarea fiecărui câmp din 

formularul de Control plan 

 Aplicaţie practică – realizarea 

unui Control Plan 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inițiere în Supply Chain Management 
 

Supply chain management nu înseamnă numai logistică şi achiziţii. Supply chain-ul constă într-o reţea de 

parteneri care interacţionează la fiecare nivel al organizaţiilor lor.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, dar 

şi cu detalii, a noţiunilor legate 

de clienţi şi furnizori, dar şi a 

celor legate de valoarea 

fiecăruia pe fluxul companiei; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de întreg 

managementul 

ramurii/departamentului şi de 

atingere şi menţinere a unor 

performanţe pe segment; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de supply 

chain, inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Top management, manageri și 

responsabili din domeniul logisticii 

sau domenii adiacente (logistică, 

depozitare, achiziții, planificarea 

producției, transporturi etc.)

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a tuturor 

sectoarelor incluse (achiziţii, 

logistică, transport etc.), precum 

şi a acţiunilor minimum 

necesare de întreprins pentru 

aplicarea acestora; 

 Cunoaşterea relaţiilor cu clienţii 

şi furnizorii, a factorilor care le 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management 

adecvate; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

departamentului versus 

cerinţele şi particularităţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Funcția logistică a organizației 

 Colaborare și parteneriat în SC 

 Construirea relațiilor optime 

furnizor – client 

 Managementul valorii și 

performanței pe lanțul logistic 

 Efectul Bullwhip 

 Modelul SCOR 

 Opțiuni în managementul SC-

ului 

 Elemente de bune practici. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Production planning 

 
Planificarea producţiei reprezintă planificarea <<continuităţii afacerii>>.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de 

procesele de producţie; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul producţiei şi al 

stocurilor şi de menţinere a 

acestora la nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de production 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departament Planificare 

producție, Departamentul 

Managementul calității, 

Departamentul Logistic, 

Departament Manufacturare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a 

producţiei, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

producţie, a factorilor care o 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management de 

producţie; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

producţiei/nivelului stocului 

versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală logistică 

 Sistem ERP / exemple 

 Prezentarea modului de 

Production Planning 

 Coordonarea proceselor de 

producție 

 Tipuri de producție 

 Factori care influențează 

producția 

 Calitatea producției 

 Eficientizarea producției 

 Controlul procesului de 

producție. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Material planning 

 
„Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poţi acţiona asupra sa, acum.” – Alan Lakein   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul stocurilor şi de 

menţinerea a acestora la nivele 

optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de material 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Manufacturare, 

Departamentul Achiziții, Demand 

Management  

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

materialelor, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a stocurilor, de 

creare a stocului de siguranţă, 

de aplicare a sistemelor de 

management ale stocului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

evaluare şi raportare a nivelului 

stocului versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Scopul managementului și 

gestionării materialelor 

 Depozitarea materialelor și 

controlul stocurilor 

 Efecte care influențează 

creșterea / scăderea stocurilor 

 Stocuri de siguranță 

 Sisteme moderne de 

management a stocului. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Depozitare 

 
Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel - organizația care întreprinde operații cu 

mărfuri în depozit.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de depozitare, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul depozitelor şi  a 

factorilor care pot influenţa 

această activitate; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de 

depozite/depozitare, inclusiv a 

modalităţilor de punere în 

practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul logistic, Transport 

planning, Departamentul Achiziții, 

Demand management, Material 

management   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

depozitului, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a depozitării 

marfurilor, de aplicare a 

sistemelor de management ale 

depozitului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

depozitare versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentarea generală a 

depozitarii / depozitelor 

 Rolul depozitării 

 Definirea operațiunilor și 

proceselor din activitatea de 

depozitare și identificarea căilor 

de îmbunătățire 

 Gestionarea depozitelor 

 Obiectivele principale ale 

activității de depozitare 

 Eficientizarea depozitarii 

mărfurilor 

 Factori care influențează 

depozitarea (sistemele WMS, 

TMS si ERP) 

 Tipuri de depozite (din punct de 

vedere al gradului de 

automatizare). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Transport 
 

Transporturile au o importanţă deosebită pentru economia unei ţări deoarece ele continuă şi finalizează procesul 

de producţie al bunurilor materiale, deplasându-le de la locul de producţie la cel de consum, având  funcţia de 

legare a tuturor ramurilor de activitate şi a diferitelor zone, precum şi aceea de a contribui la dezvoltarea unor 

relaţii  de natură culturală, politică, socială, etc.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de transport, 

dar şi a celor legate de 

procesele conexe; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul transporturilor şi 

de menţinere a acestora la 

nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de transport, 

inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul de Transport 

Planning, Departamentul de 

achiziție   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea si identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de transport, precum şi 

a acţiunilor minimum necesare 

de întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

transport, a factorilor care îl 

influenţează şi a unor elemente 

de legislaţie în domeniu; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

costurilor de transport versus 

cerinţele şi particularitaţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Managementul transporturilor și 

distribuției 

 Clasificarea căilor de transport 

 Factori care influențează pozitiv 

/ negativ transportul 

 Transport rutier 

 Elemente de legislație, si 

contractare 

 Clasificarea mijloacelor de 

transport rutieri 

 Calculul costurilor de transport 

(rentabilitate). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Champion  
 

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimilor treizeci de ani că este posibil să obții 

îmbunătățiri dramatice în ceea ce privește costurile, calitatea și respectarea termenelor de livrare prin 

concentrarea asupra performanțelor proceselor. În timp ce Six Sigma este focalizată pe reducerea variației și 

creșterea randamentului proceselor urmând o abordare de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor și 

tehnicilor statistice, Lean este în principal preocupată de eliminarea risipei și îmbunătățirea fluxurilor prin 

aplicarea principiilor Lean și printr-o cale bine definită de implementare a fiecăruia dintre aceste principii. Nivelul 

Champion este nivelul de introducere în metodologie și ar trebui să fie accesibil întregii echipe de management. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma 

 Demonstrarea eficienței lucrului în 

grup pentru identificarea cauzelor 

de origine ale unei probleme, 

pentru găsirea și implementarea 

unor soluții comune, viabile și 

care să reziste în timp. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Top Management, Manageri sau 

Proprietari de procese din 

conducerea executivă, șefi de 

departamente  

 

Beneficii 

 Identificarea oportunităților de 

ameliorare a proceselor în cadrul 

propriei organizații 

 Reducerea duratelor proceselor, 

minimizarea risipei, economii de 

resurse, timp și bani  

 

Tematică 

 Identificarea principiilor abordării 

DMAIC si ale metodologiei Lean 

Six Sigma prin simularea unui 

proces  

 Definirea noțiunilor de bază: 

Defect, Oportunitate, Valoare 

adăugata, Risipa…  

 Exemplificare și calcul al 

performantelor procesului: 

Eficiență, Durata procesului, 

Intermediare, Randament, Defect 

la Milion de Oportunități, Sigma 

 Lucrul în echipă 

 Elaborarea hărții procesului  

 Analiza Valorii Adăugate din 

punctul de vedere al clientului și 

evidențierea risipei 

 Implementarea ameliorărilor 

propuse de către echipă pentru 

fluidizarea procesului, eliminarea 

activităților care nu aduc valoare 

și minimizarea variației calității  

 Calcularea performanței 

financiare și evidențierea 

impactului financiar al creșterii 

nivelului sigma al procesului în 

urma aplicării metodologiei 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Yellow Belt  
 

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimilor treizeci de ani că este posibil să obții 

îmbunătățiri dramatice în ceea ce privește costurile, calitatea și respectarea termenelor de livrare prin 

concentrarea asupra performanțelor proceselor. În timp ce Six Sigma este focalizată pe reducerea variației și 

creșterea randamentului proceselor urmând o abordare de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor și 

tehnicilor statistice, Lean este în principal preocupată de eliminarea risipei și îmbunătățirea fluxurilor prin 

aplicarea principiilor Lean și printr-o cale bine definită de implementare a fiecăruia dintre aceste principii. Nivelul 

Yellow Belt este nivelul de inițiere în metodologie și ar trebui să fie accesibil unui număr cât mai mare de angajați. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma 

 Demonstrarea eficienței lucrului în 

grup pentru identificarea cauzelor 

de origine ale unei probleme, 

pentru găsirea și implementarea 

unor soluții comune, viabile și 

care să reziste în timp. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Manageri sau Proprietari de 

procese din conducerea executivă, 

șefi de departamente, experți sau 

specialiști din procese invitați să 

participe în cadrul sesiunilor de 

rezolvare a problemelor și de 

ameliorare a performanțelor 

proceselor din cadrul 

departamentelor respective. 

 

Beneficii 

 Identificarea oportunităților de 

ameliorare a proceselor în cadrul 

propriei organizații 

 Reducerea duratelor proceselor, 

minimizarea risipei, economii de 

resurse, timp și bani  

 

Tematică 

 Identificarea principiilor abordării 

DMAIC si ale metodologiei Lean 

Six Sigma prin simularea unui 

proces  

 Definirea noțiunilor de bază: 

Defect, Oportunitate, Valoare 

adăugata, Risipa…  

 Exemplificare și calcul al 

performantelor procesului: 

Eficiență, Durata procesului, 

Intermediare, Randament, Defect 

la Milion de Oportunități, Sigma 

 Lucrul în echipă 

 Elaborarea hărții procesului  

 Analiza Valorii Adăugate din 

punctul de vedere al clientului și 

evidențierea risipei 

 Implementarea ameliorărilor 

propuse de către echipă pentru 

fluidizarea procesului, eliminarea 

activităților care nu aduc valoare 

și minimizarea variației calității  

 

 

 Calcularea performanței 

financiare și evidențierea 

impactului financiar al creșterii 

nivelului sigma al procesului în 

urma aplicării metodologiei 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Departamentului Academia 

& Life Care al TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Green Belt  
 

Abordarea Lean Six Sigma include înțelegerea problemei, colectarea și analizarea datelor, identificarea cauzelor 

primordiale, implementarea acțiunilor/soluțiilor corective și asigurarea că procesul nu poate reveni la stadiul 

anterior. Utilizarea Six Sigma va permite fiecărei organizații să îmbunătățească satisfacția clienților, calitatea 

produselor sau serviciilor, respectarea termenelor de livrare și scurtarea ciclurilor de dezvoltare. Nivelul Green 

Belt este nivelul intermediar de cunoaștere a metodologiei, permițând aplicarea ei concretă și obținerea de 

rezultate imediate. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma. 

 Demonstrarea eficienței lucrului 

în grup pentru identificarea 

cauzelor de origine ale unei 

probleme, pentru găsirea si 

implementarea unor soluții 

comune, viabile 

 

Durată 

 5 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este destinat tuturor celor 

interesați în optimizarea 

proceselor, din orice domeniu de 

activitate, din organizații care au 

început sau au în plan începerea 

unui program Lean Six Sigma.  

Lean Six Sigma NU este 

aplicabilă doar în producție, ci 

oriunde se întâmplă procese, 

adică în orice fel de organizații.   

 

Beneficii 

 Identificarea și reducerea sau 

eliminarea defectelor, a non-

conformităților și a întreruperilor 

 Fluidizarea și optimizarea 

proceselor, sporirea vitezei de 

rotație a stocurilor, reducerea 

costurilor 

 Îmbunătățirea productivității și a 

eficienței 

 

Tematică 

 DEFINIRE: Ce este Six 

Sigma?; Project Charter & 

Vocea Clientului 

 MĂSURARE: Harta proceselor; 

SIPOC; Prioritization Matrix; 

Elemente statistice de bază; 

Planificarea colectării datelor; 

Analiza Sistemului de Măsurare 

(MSA); 

 Introducere în MINITAB şi 

Analiza Grafică; Controlul 

statistic al proceselor (SPC); 

Introducere în capabilitatea 

proceselor 

 ANALIZĂ: Introducere în 

testarea ipotezelor; Corelaţia; 

Regresia;  

 ÎMBUNĂTĂŢIRE: Generarea 

soluţiilor; Selectarea soluţiilor; 

Introducere în FMEA; 

Introducere în Multi Vari; 

Introducere în DoE 

 CONTROL: Controlul 

proceselor; Planul de control; 

Proceduri şi instrucţiuni de 

lucru; Încheierea şi 

documentarea proiectelor 

 ELEMENTE DE LEAN 

MANUFACTURING: 

Introducere în Lean; 5S; 

Management vizual; RTY; 

Value Stream Map 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Black Belt  
 

Abordarea Lean Six Sigma include înțelegerea problemei, colectarea și analizarea datelor, identificarea cauzelor 

primordiale, implementarea acțiunilor/soluțiilor corective și asigurarea că procesul nu poate reveni la stadiul 

anterior. Utilizarea Six Sigma va permite fiecărei organizații să îmbunătățească satisfacția clienților, calitatea 

produselor sau serviciilor, respectarea termenelor de livrare și scurtarea ciclurilor de dezvoltare. Nivelul Lean Six 

Sigma Black Belt este nivelul superior de cunoaștere a metodologiei, abordarea acestui nivel fiind condiționată de 

o certificare anterioară la nivel de LSS Green Belt. 

 

Obiective 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor de 

utilizare a software-lui MINITAB 

 Îmbunătățirea competenţelor 

necesare conducerii unui 

proiect Six Sigma 

 Deprinderea noţiunilor de Lean 

manufacturing 

 Aplicarea cunoștințelor teoretice 

într-un proiect practic de 

îmbunătăţire în cadrul 

companiei, derulat odată cu 

instruirea 

 

Durată 

 10 zile de instruire, predate 

de-a lungul a 3 luni (sesiuni a 

câte 4+3+3 zile), plus 4 zile 

de consultanţă (mentoring 

pentru realizarea proiectelor). 

 

Grup țintă 

Personal certificat la nivelul 

Green Belt – staff din toate 

departamentele (Resurse Umane, 

Logistică, Finanţe, Vânzări, 

Marketing)  

 

Beneficii 

 Identificarea și reducerea sau 

eliminarea defectelor, a non-

conformităților și a întreruperilor 

 Fluidizarea și optimizarea 

proceselor, sporirea vitezei de 

rotație a stocurilor, reducerea 

costurilor 

 Îmbunătățirea productivității și a 

eficienței  

 

Tematică 

 SELECTAREA 

PROIECTELOR: Selectarea 

proiectelor; Infrastructura, roluri 

şi responsabilităţi; Urmărirea 

proiectelor; Aprobarea 

financiară a proiectului 

 CONDUCEREA ECHIPEI DE 

PROIECT: Lucrul în echipă; 

Roluri în echipă; Managementul 

conflictelor; Inventarul Belbin; 

Dezvoltarea lucrului în echipă; 

Introducere în Managementul 

schimbării; DEFINIRE: Vocea 

clientului (VoC); Folosirea 

chestionarelor 

 MĂSURARE: Elemente 

statistice de bază; Planificarea 

colectării datelor; Analiza 

Sistemului de Măsurare (MSA); 

Analiza Grafică cu MINITAB; 

Introducere în capabilitatea 

proceselor 

 ANALIZĂ: Analiza sistemului de 

măsurare; Autocorelaţia; 

Capabilitatea procesului; 

Calculul pentru nivelul sigma; 

Intervaluri de încredere 

(Confidence Intervals); 

Testarea ipotezelor; ANOVA 

pentru medie; Corelaţie şi 

Regresie 

 ÎMBUNĂTĂŢIRE: Generarea 

soluţiilor; Selectarea soluţiilor;; 

Multi Vari; DoE 

 CONTROL: Controlul 

proceselor prin SMC; Planul de 

control; Proceduri şi instrucţiuni 

de lucru; Încheierea şi 

documentarea proiectelor 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Six Sigma Yellow Belt  
 

Six Sigma Yellow Belt este un curs ce se adresează persoanelor ce doresc să învețe noțiunile de bază Six 

Sigma, pentru a putea aplica instrumentele învățate în cadrul organizațiilor în care activează. Scopul este acela 

de a îmbunătăți procesele și performanța. Yellow Belt Six Sigma își propune să insufle un set de valori unei 

organizații, roluri și responsabilități, prin instrumentele disponibile și componentele aferente metodologiei Six 

Sigma. 

 
Obiective 

Persoanele care promovează un 

examen de certificare Six Sigma 

Yellow Belt reprezintă o parte 

foarte importantă a echipei de 

îmbunătățire procese, deoarece 

fiecare organizație are nevoie de 

specialiști care, folosind 

instrumentele potrivite, vor aduce 

valoare adăugată muncii lor. 

 

Durată 

 2 zile curs + 1 zi workshop 

 

Grup țintă 

Middle management, dar și 

membrii echipelor de 

îmbunătățire: șefi de schimb, șefi 

de echipe, tehnicieni, inspectori 

calitate, etc.   

 

Beneficii 

În urma participării la acest 

program cursanții vor fi în măsură 

să: 

 Cunoască tehnicile de selectare 

a proiectelor de îmbunătățire 

 Cunoască factorii esențiali ai 

unei implementări Six Sigma 

 Utilizeze instrumentele și 

tehnicile de bază Six Sigma, de 

identificare și rezolvare a 

problemelor. 

 

 

Tematică curs 

 Colectarea datelor 

 Business Case 

 Procesul de mapare 

 Crearea sistemelor de 

măsurare 

 Instrumente de rezolvarea 

problemelor 

 Sisteme de follow-up și control, 

escaladare 

 

Tematică workshop 

 studiu de caz, pe echipe și/sau 

individual pentru dezvoltarea 

unui Business Case 

 analiza cauzei rădăcină, în 

echipa, pentru o problemă dată 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă.   

 

Probă practică: elaborarea unui 

studiu de caz și prezentarea 

analizei cauză rădăcină, pe o 

problemă reală, preluată din 

cadrul organizației în care 

cursantul își desfășoară 

activitatea. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

în limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România.  

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Six Sigma Green Belt  
 

Six Sigma Green Belt reprezintă un set de tehnici și instrumente de pus în practică, având ca scop o îmbunătățire 

continuă a unui proces existent. Green Belt-ul vă învață să identificați potențialele proiecte, să urmați un set de 

pași logici pentru determinarea cauzelor rădăcină ce creează probleme și/sau duc la o variație a procesului. 

Fiecare proiect de Green Belt are o secvență definită, urmărește o metodologie standard menită să aducă 

valoarea adăugată, prin îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai companiei. 

Obiective 

Cursul de Six Sigma Green Belt 

este ideal pentru oricine dorește 

să facă un pas înainte în carieră, 

instrumentele Six Sigma fiind 

aplicabile în orice industrie, 

domeniu de activitate, palier de 

lucru. Obiectivul principal pentru 

Six Sigma Green Belt este 

înțelegerea conceptului de Six 

Sigma prin utilizarea corectă a 

instrumentelor disponibile, 

controlul asupra pașilor de lucru 

și implementarea 

corespunzătoare a proiectului de 

îmbunătățire continuă. 

 

Durată 

 5 zile training + 8 zile mentoring 

 

Grup țintă 

Top și middle management, 

tehnicieni și inspectori de calitate, 

ingineri și personal administrativ, 

persoane deja implicate în 

inițiative de îmbunătățire din 

cadrul departamentului propriu 

sau alți angajați ai companiei.   

 

Beneficii 

În urma participării la acest 

program participantul va fi în 

măsură să: 

 Cunoască tehnicile necesare 

pentru managementul 

proiectelor de îmbunătățire 

aplicând metodologia Six Sigma 

 Influențeze pozitiv indicatorii de 

performanta ai companiei prin 

proiectele implementare 

 Îmbunătățească fluxul financiar 

 Optimizeze costurile companiei 

 Obțină produse/servicii mai 

bune 

 

Tematică 

Six Sigma Green Belt oferă o 

înțelegere mai profundă a 

instrumentelor și tehnicilor Six 

Sigma prin detalierea 

metodologiei DMAIC (Definire, 

Măsurare, Analiză, Îmbunătățire, 

Control). 
 

Topice: 

 familiarizarea cu instrumentele 

și tehnicile de gestionare și 

implementare cu succes a 

proiectelor Six Sigma 

 identificarea și rezolvarea 

problemele de business prin 

îmbunătățirea continuă a 

proceselor existente 

 reducerea costurilor de operare 

 creșterea satisfacției clienților  

 reducerea defectelor. 
 

Tematica sesiunilor de 

mentoring 

În cadrul sesiunilor de mentoring, 

lectorul va urmări evoluția 

proiectelor, va oferi suportul 

necesar în fiecare fază de proiect 

oferind coaching participanților, 

asigurând astfel respectarea 

metodologiei Six Sigma în cadrul 

proiectului. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă.   

 

Probă practică: Se impune 

finalizarea cu succes a unui 

proiect de Six Sigma Green Belt. 

Participantul din cadrul unei 

echipe de proiect și/sau 

coordonatorul unui proiect Six 

Sigma Green Belt va fi evaluat în 

baza proiectului finalizat, prin 

aportul adus proiectului. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Six Sigma Black Belt  
 

Six Sigma Black Belt este un expert al companiei care stăpânește conceptele Six Sigma, metodologiile și 

principiile aferente. Cursul de Six Sigma Black Belt își propune dezvoltarea acestor abilitați, respectiv învățarea 

sistemelor și instrumentelor disponibile pentru o coordonare optimă a tuturor proiectelor de Six Sigma. 

 
Obiective 

La finalul cursului Six Sigma 

Black Belt, participanții vor putea 

aplica principiile Six Sigma 

oricărei situații de business, vor 

putea să ofere training, îndrumare 

și analiză la nivel organizațional, 

dar și consiliere privind alte 

oportunități de îmbunătățire. 

Acest curs este ideal pentru acele 

persoane ce vor să avanseze în 

carieră, deoarece instrumentele 

Six Sigma sunt aplicabile în orice 

industrie, inclusiv: sănătate, 

finanțe, fabricație sau oricare alt 

tip de industrie. 

 

Durată 

 5 zile training + 8 zile mentoring 

 

Grup țintă 

Specialiști care vor coordona 

proiecte de îmbunătățire a 

proceselor, mentori și 

coordonatori de echipe Yellow și 

Green Belt.   

 

Beneficii 

În urma participării la acest 

program participantul va fi în 

măsură să: 

 Aprofundeze tehnicile necesare 

pentru managementul 

proiectelor de îmbunătățire 

aplicând metodologia Six Sigma 

 Dezvolte strategii de 

îmbunătățire a indicatorii de 

performanță ai companiei prin 

proiecte propuse 

 Optimizeze costurile companiei 

și să obțină produse/servicii mai 

bune pentru companie 

 Coordoneze eficace proiecte 

complexe de Six Sigma 

 

Tematică 

Six Sigma Black Belt reprezintă 

nivelul avansat de calificare și 

înțelegere a cunoștințelor Six 

Sigma Green Belt. 

 

Black Belt-ii sunt lideri ai 

echipelor Six Sigma, responsabili 

pentru implementarea proiectelor 

de îmbunătățire a proceselor în 

cadrul companiilor, cu scopul de a 

crește nivelul de satisfacție al 

clienților și productivitatea 

afacerii. 

 

Topice: 

 instrumentele și tehnicile de 

gestionare și implementare cu 

succes a proiectelor Six Sigma 

 identificarea și rezolvarea 

problemele de business prin 

îmbunătățirea continuă a 

proceselor existente 

 reducerea costurilor de operare, 

reducerea defectelor.  

 creșterea satisfacției clienților. 

Tematica sesiunilor de 

mentoring 

În cadrul sesiunilor de mentoring, 

lectorul va urmări evoluția 

proiectului de Sigma alocat 

cursantului Black Belt precum și 

evoluția proiectelor coordonate de 

cursantul Black Belt. Va oferi 

suportul necesar în fiecare fază 

de proiect oferind coaching 

cursantului, asigurând astfel 

respectarea metodologiei Six 

Sigma. 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă.   
 

Probă practică: Se impune 

finalizarea cu succes a unui 

proiect de Six Sigma Green Belt 

și coordonarea unei echipe de 

Green Belt (prezentare Project 

Chart, evidența sesiunilor de 

coordonare proiect). 
 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Six Sigma Master Black Belt  
 

Master Black Belt-ul este un expert într-o organizație, responsabil de dezvoltarea strategiei îmbunătățirii continue 

prin implicare în coordonare, implementare și urmărire a proiectelor de Six Sigma. Promovează și susține 

activitățile de îmbunătățire continuă în toate ariile de lucru dintr-o organizație, oferă coaching și mentoring 

proiectelor de Six Sigma, aducând astfel valoare adăugată semnificativă, prin îmbunătățirea indicatorilor de 

performanță. 
 

Obiective 

Un specialist Master Black Belt va 

promova proiecte de îmbunătățire 

la nivelul întregii companii, va 

coordona echipe de Yellow, 

Green și Black Belt. 

Cursul interactiv de 5 zile urmat 

de sesiunile de mentoring pun 

accent pe familiarizarea 

participanților cu toate 

instrumentele necesare derulării 

unui proiect de Six Sigma Black 

Belt, în cele mai mici detalii. 

 

Durată 

 5 zile training + 8 zile mentoring 

 

Grup țintă 

Certificați Six Sigma Green, 

Certificați Six Sigma Black Belt, 

Executivi, Directori, candidați 

„high potential” care au 

demonstrat capacități de 

conducere, care au implementat 

și au obținut rezultate din proiecte 

Six Sigma.   

 

Beneficii 

La finalul acestui curs, 

participanții vor dobândi abilitățile 

de a coordona, de a oferi training 

și coaching celorlalți specialiști 

Six Sigma, precum și echipei de 

Management a organizației în 

care activează. 

 

Tematică 

Un Master Black Belt are 

abilitatea de a preda, de a oferi 

training și coaching pentru ceilalți 

specialiști Six Sigma, în 

metodologiile, instrumentele și 

aplicarea acestora în cadrul 

organizației. De asemenea, 

Master Black Belt-ul ajută senior 

management-ul să identifice 

calea optima de aplicare a 

proiectelor de îmbunătățire astfel 

încât să atingă obiectivele 

strategice ale organizației. Master 

Black Belt-ul are bune abilități 

interpersonale, dar și 

îndemânarea de a aplica 

Metodologia Six Sigma în cadrul 

oricărui proces de business. 

 

Topicele de interes:  

 Variația  

 Analize non-parametrice 

 Teste distructive 

 Experimente multi-variație 

 Experimente practice 

 Valori atributive 

 Optimizări 

 Metode avansate de regresie 

 Metode SPC avansate 

 

Tematica sesiunilor de 

mentoring 

În cadrul sesiunilor de mentoring, 

lectorul va urmări evoluția 

proiectului de Sigma alocat 

cursantului Master Black Belt, 

precum și evoluția proiectelor 

coordonate de cursantul Master 

Black Belt. Va oferi suportul 

necesar în fiecare fază de proiect 

oferind coaching cursantului, 

asigurând astfel respectarea 

metodologiei Six Sigma. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă.   

 

Probă practică: Participarea în 

cadrul unei echipe de proiect 

și/sau coordonarea unui proiect 

Six Sigma Green Belt. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Prezentarea cerinţelor IATF 16949:2016  
 

IATF (International Automotive Task Force), grup compus din reprezentanţi ai constructorilor şi organizaţiilor 

profesionale producătoare de piese si subansamble auto a publicat pe data de 3 octombrie 2016 noul standard 

IATF 16949 Automotive Quality Management. Acest nou standard, împreună cu cerințele specifice clienților și 

ISO 9001:2015, definesc sistemul de management al calității pentru furnizorii din industria automobilelor. 

Cerințele standardului IATF 16949:2016 – standard al calității fundamentale pentru organizații de producție auto, 

servicii accesorii și piese de schimb, trebuie implementate și auditate împreună cu ISO 9001:2015 și cerințele 

specifice clienților (customer specific requirements).  

 

Obiective 

Dobândirea de cunoștințe 

relevante pentru dezvoltarea unui 

sistem de management al calității 

care: prevede o îmbunătățire 

continuă; subliniază prevenirea 

defectului; include cerințe și 

instrumente specifice din industria 

auto; și promovează reducerea 

variației și a rebuturilor în cadrul 

lanțului de aprovizionare. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top și 

middle management din 

Producție.  

 

Beneficii 

Certificarea IATF16949 are o arie 

vasta de recunoaștere a valorii 

managementului implementat în 

organizațiile producătoare de 

componente și subansamble 

automotive, fiind recunoscută la 

nivel global, aceasta devine un 

avantaj competitiv confirmat. 

Certificarea vă permite accesul în 

lanțul furnizorilor industriei auto şi 

anticiparea evoluţiei cerinţelor 

clienților, conferind plus valoare 

managementului calității 

implementat și în oricare altă 

organizație, fiind ea si non-

automotive.  

 

Tematică 

 cerinţe ale standardelor IATF 

16949:2016; 

 planul de tranziție de la ISO/TS 

16949:2009 la IATF 

16949:2016; 

 schimbările aduse de 

standardul IATF 16949:2016. 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditor Intern IATF 16949:2016  
 

Pentru a demonstra eficacitatea și conformitatea sistemului de management al calității implementat cu cerințele 

standardului IATF 16949:2016, organizația trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate.  

ISO 19011 este un ghid pentru auditarea sistemelor de management, inclusiv în industria auto. 

 

Obiective 

 Dobândirea de cunoștințe 

relevante pentru dezvoltarea 

unui sistem de management al 

calității care: prevede o 

îmbunătățire continuă; 

subliniază prevenirea 

defectului; include cerințe și 

instrumente specifice din 

industria auto; și promovează 

reducerea variației și a 

rebuturilor în cadrul lanțului de 

aprovizionare. 

 Atingerea unui nivel de 

performanță a personalului, în 

auditarea internă a sistemului 

de management al calității și 

auditarea furnizorilor, prin 

însușirea tehnicilor de audit 

intern și de secundă parte. 

 

Durată 

 4 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care participă la implementarea 

unui sistem de managementul 

calităţii în industria auto, la 

pregătirea acestuia pentru 

certificare sau la îmbunătăţirea 

acestuia.   

 

 

 

Beneficii 

Punerea în aplicare, de către 

personalul desemnat de 

organizație a evalua sistemul de 

management al calității, a celor 

mai bune practici, în conducerea 

auditurilor interne sau de secundă 

parte, pentru a determina, cât mai 

obiectiv, conformitatea sistemului 

de management al calității 

implementat/certificat în 

organizație.  

 

Tematică 

 cerinţe ale standardelor IATF 

16949:2016 şi ISO 19011:2018 

 competențele și evaluarea 

auditorilor; determinarea, 

implementarea și monitorizarea 

programelor de audit; 

pregătirea auditului; 

managementul non-

conformităților 

 planul de tranziție de la ISO/TS 

16949:2009 la IATF 

16949:2016 

 schimbările aduse de 

standardul IATF 16949:2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Siguranța funcțională pentru autoturisme  
 

Functional safety în conformitate cu ISO 26262, prezintă analiza de risc, conceptul funcțional de siguranță și 

dezvoltarea de produs hardware și software. 

 

Obiective 

Înțelegerea sensului de siguranță 

funcțională și cunoașterea 

cazurilor când trebuie folosit 

standardul. De asemenea vor fi 

făcute cunoscute și riscurile fizice 

accidentale. 

 

Durată 

 4 zile  

 

Grup țintă 

Acest training este recomandat 

angajaților din diferite organizații 

care lucrează pe proiecte 

relevante din punct de vedere al 

siguranței, clasificare făcută 

conform standardului ISO 26262. 

Angajații pot fi Arhitect de sistem, 

dezvoltator HW, dezvoltator SW 

și de asemenea persoanele 

implicate în managementul 

proiectului, Manager de proiect, 

Manager de teste, Manager de 

disciplină.  

 

Beneficii 

Creșterea calității în activitățile 

zilnice relevante pentru siguranța 

funcțională. Nivelul optim de 

siguranță funcțională este atins 

doar atunci când fiecare funcție 

de siguranță specificată este 

efectuată și nivelul de 

performanță necesar fiecărei 

funcții este îndeplinit. 

 

Tematică 

Subiectele abordate în timpul 

trainingului sunt bazate pe 

standardul ISO 26262 și vor fi în 

direcția: de ce avem nevoie de 

siguranța funcțională, care este 

ciclul siguranței funcționale și cum 

îl putem implementa în ciclul de 

viață al unui proiect, care sunt 

metodele și măsurile 

recomandate pentru reducerea 

riscului, discuții detaliate despre 

fazele ciclului de siguranță. 

Fiecare subiect va fi însoțit de 

exemple practice.  

 

Modul I  

 Conceptul de siguranță 

funcțională, Măsurarea riscului  

 Vedere de ansamblu a Ciclului 

de siguranță  

 Metode de reducere a riscului  

 Definirea scopului de siguranță  

 

Modul II  

 Cerințe de siguranță tehnice cu 

focus pe concept funcțional și 

proiectarea arhitecturii  

 Verificarea conceptului de 

siguranță funcțională  

 Integrare și testare  

 Validarea, dovada unui 

mecanism de siguranță corect  

 

Modul III  

 Inițierea dezvoltării de produs la 

nivel hardware  

 Proiectarea hardware și 

verificarea cerințelor, Metrici la 

nivel de arhitectură hardware  

 

Modul IV  

 Specificarea cerințelor de 

siguranță pentru software  

 Proiectarea software și 

verificarea cerințelor  

 Integrare și testare 

 

Forme de evaluare 

Participanții vor primi o 

Confirmare de participare din 

partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inițiere în IMDS (International Material Data System)  
 

IMSD - sistemul internațional de raportare a materialelor folosite în industria automotive, utilizat cu titlu de 

obligativitate în lanțul de furnizori, bazat atât pe cerințele clienților OEM cât și pe directivele europene și mondiale 

cu privire la raportarea materialelor și restricționarea substanțelor interzise. 

Baza suport este interfața web pusă la dispoziție gratuit tuturor companiilor care activează în industria 

automotive. 

 

Obiective 

Asigurarea raportării în sistemul 

IMDS a materialelor conform 

cerințelor internaționale de mediu, 

reglementate de industria 

Automotive în conformitate cu 

directivele europene în domeniu. 

 

Durată 

 2 zile  

 

Grup țintă 

Ținta directă este personalul din 

departamentele: dezvoltare 

(departament tehnic-engineering, 

calitate), SQD (Supplier Quality 

Development), SQA - specializat - 

(Supplier Quality Assurance) 

 

Beneficii 

 Însușirea cunoștințelor 

internaționale în domeniu 

raportării materialelor în 

sistemul IMDS. 

 Cunoașterea directivelor 

europene și a cerințelor 

explicite ale clienților în 

domeniul Automotive, în ceea 

ce privește declararea 

materialelor și a substanțelor 

restricționate. 

 

 

 

Tematică 

Noțiuni introductive în IMDS 

 Elaborare MDS 

 Flux de informații în sistemul 

online 

 Directiva europeană - baza 

obligatorie pentru sistemul 

IMDS 

 Securitatea informației 

referitoare la materialele folosite 

în industria Auto 

 Exemple practice demonstrative 

on-line  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Managementul Proiectelor în Industria Automotive  
 

Managementul proiectelor în industria automotive constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor 

și tehnicilor specifice acestei ramuri, pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, 

referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate 

pentru finanțare respectiv atingerea obiectivelor propuse. Timpul, costul, calitatea și performanțele sunt 

constrângeri pentru proiect. 

 
Obiective 

Obiective principale: 

 atingerea scopului proiectului 

 creşterea loialităţii clienţilor 

 identificarea riscurilor 

proiectului 

 predarea în serie a proiectului 

 

Obiective secundare: 

 câștigarea de experiență pentru 

proiectele viitoare; 

 dezvoltarea în viitor a relației de 

colaborare cu clienți-furnizori 

 

Durată 

 3 zile  

 

Grup țintă 

Middle Management, 

reprezentanți ai departamentelor 

de dezvoltare și coordonare 

programe și proiecte, Program și 

Proiect manageri, KAM 

 

Beneficii 

 Organizare adecvată  

 Personal instruit pentru 

proiect/program  

 Coordonarea adecvata a 

costurilor/finanţare asigurată 

pentru derularea proiectului; 

 Distribuția eficientă a resurselor 

 Acoperirea riscurilor potențiale 

ale proiectului  

Tematică 

 Introducere în Managementul 

proiectelor automotive – discuții 

preliminare  

 Structura organizațională a 

echipei de proiect  

 Managementul profesional al 

proiectelor (PMP) automotive – 

negocierea  

 Caracterizarea managerului de 

proiect/program  

 Relația furnizor-client în cadrul 

managementului de proiect 

 Rolul de mediator al Program 

Managerului în Fluxul 

managerial furnizor-client  

 Sumarul proceselor de 

management de proiect  

 Etapele de dezvoltare (ciclul de 

viață și organizarea proiectelor) 

– relația APQP  

 Tehnica deciziei  

 Coordonarea schimbărilor  

 Managementul costurilor  

 Managementul calității  

 Livrarea proiectelor => 

urmărirea evoluției + 

îmbunătățirea continuă  

 Diplomație în comunicarea 

ierarhică în ambele sensuri  

 Bonus: studiu de caz urmărit cu 

ajutorului instrumentului MS 

Project 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă.  

 

Probă practică: Elaborarea și 

prezentarea unui proiect.  

 

Participanţilor care 

promovează examenul li se 

acordă certificate din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Rezolvarea problemelor prin metodologia celor 8 Discipline  
 

Rezolvarea problemelor prin 8D cuprinde trei etape principale de corecție: 

 Să se acționeze rapid, pentru izolarea imediata a problemei și protejarea clientului. 

 Găsirea cauzei rădăcină și repararea acesteia cu o acțiune corectivă permanentă. 

 Prevenirea repetării problemei în viitor, prin identificarea și implementarea de acțiuni preventive. 

Instruirea corectă a persoanelor cheie in orice organizație este esențială pentru finalizarea cu succes a procesului 

8D. 

 
Obiective 

Pe parcursul cursului, participanții 

sunt antrenați într-un scenariu 

realist, în care vor trebui sa aplice 

noțiunile dobândite, pentru 

consolidarea atât a cunoștințelor 

teoretice, cât și practice. 

 

Cerințe inițiale 

Anterior începerii cursului, 

cursanții sunt testați să dețină 

cunoștințe de baza despre 

Managementul Calității, sa 

cunoască noțiuni de identificare și 

analiza problemelor, FMEA, etc. 

 

Durată 

 2 zile (fără testarea inițială) 

 

Grup țintă 

 Proprietari de procese, șefi de 

departamente, persoane cheie 

din echipele de proces  

 Șefii de echipa, Team Lideri, 

persoane cheie, talentele din 

organizație. 

 

Beneficii 

 Identificarea riscurilor de 

neconformitate din procesele 

existente în cadrul organizației 

și prevenirea ca erorile de 

proces sa ajungă la client. 

 Reducerea duratelor în care 

procesele cu probleme își reiau 

activitatea, cu minimizarea risipei, 

economii de resurse, timp și bani. 

 Inițierea unei culturi a calității pe 

toate palierele unui proces. 

 

Tematică 

Introducere 

 Terminologie, definiţia procesului. 

 Istoric 8D. 

 Exerciţiu. 

Etapele 8D 

 D0 Izolați & pregătiți 8D 

 D1 Stabilirea echipei  

 Studiu de caz 

 D2 Definirea problemei 

 D3 Izolarea problemei 

 D4 Analiza cauzei fundamentale 

 Studii de caz multiple 

 D5 Acțiunile corective 

 D6 Implementarea acțiunii 

corective 

 D7 Planificați Acțiunile Preventive 

 D8 Recunoașterea echipei 

 Testarea cunoștințelor dupa 

fiecare etapa. 

Tehnici, instrumente si procedee 

predate 

 FMEA. 

 Planul de colectare a datelor. 

 GRPI (Obiective, Roluri, Procese, 

Interacțiuni). 

 RASCI matricea 

responsabilităților 

 Modelul Tuckman de dezvoltare 

al echipei. 

 Analiza 5W2H. 

 Analiza Este / Nu este.  

 Harta procesului. 

 Analiza Sistemului de Măsurare 

(MSA). 

 Analiza datelor – Grafice. 

 Brainstorming structurat / 

nestructurat. 

 Diagrama Cauză Efect. 

 Prioritizarea cauzelor 

fundamentale. 

 Graficul Pareto. 

 5 “De ce?” 

 Testarea ipotezelor. 

 Prevenirea Erorilor – Poka Yoke 

 Proiectarea de experimente. 

 Planul de  Management al 

schimbării. 

 Planul de control. 

 Planul de audit. 

 Prezentare finala a proiectului 8D 

– abilitati de prezentare. 

 PDCA. 
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 Lean Six Sigma. 

 Fault Tree Analysis (FTA). 

 

Forme de evaluare 

Examinare scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă.  

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate în 

limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Problem Solving 

 
Cursul descrie instrumentele teoretice de bază utilizate în industria auto pentru rezolvarea problemelor și 

metodologia în care sunt acestea grupate. Urmând un raționament logic, aceasta metodologie selectează dintr-un 

grup de factori doar pe aceia care contribuie semnificativ la apariția cauzei rădăcina a problemei studiate și 

stabilește măsurile corective și preventive ce trebuie luate. 

 
Obiective 

Înţelegerea şi aplicarea paşilor si 

a instrumentelor de bază folosite 

în rezolvarea problemelor, de la 

identificare până la obţinerea 

rezultatelor. 

 

Durată 

 2 zile  

 

Grup țintă 

Cursul de adresează tuturor 

categoriilor de personal, de la 

operator la manager, indiferent de 

departamentul din care provin. 

 

Beneficii 

 Înțelegerea instrumentelor de 

bază cele mai utilizate în 

industria auto pentru rezolvarea 

problemelor (identificarea 

cauzei rădăcina) 

 Asimilarea logicii de 

raționament care se află în 

spatele acestor instrumente 

pentru ca acestea să fie corect 

aplicate în rezolvarea 

problemelor 

 Înțelegerea și asimilarea 

metodologiei de rezolvare a 

problemelor, metodologie ce 

leagă în mod logic toate aceste 

instrumente. 

 

Tematică 

Instrumentele prezentate: 

 Diagrama arbore 

 Cei 5 De Ce (5Why's) 

 Harta procesului 

 Fişa de colectare date 

 Diagrama Pareto 

 Diagrama de control 

 Diagrama X-Y 

 Diagrama cauză – efect 

(Ishikawa) 

 Brainstorming 

 Matricea cauză – efect 

 PDCA (plan–do–check–act) 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Metode de analiză probleme de calitate 

 
Caracteristicile care definesc calitatea sunt influenţate de numeroşi factori care acţionează în special în timpul 

desfăşurării proceselor tehnologice de fabricaţie, producând abateri care afectează calitatea. 

 
Obiective 

Dobândirea cunoştinţelor 

necesare pentru:  

 Aplicarea metodelor de analiză 

a problemelor de calitate 

apărute, în scopul îmbunătăţirii 

permanente a calităţii 

produselor şi proceselor.  

 Aplicarea de metode eficiente 

pentru identificarea 

problemelor, analiza cauzelor, 

dezvoltarea creativităţii, luarea 

de decizii şi planificarea 

acţiunilor care generează 

performanţă şi productivitate. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Personalul compartimentului 

Calitate, Personalul 

compartimentului Tehnic, Top şi 

middle management din 

Producţie. 

 

Beneficii 

 Conştientizarea importanţei 

atitudinilor de cooperare în 

analiza şi rezolvarea practică 

de probleme  

 Învăţarea etapelor abordării 

structurate în analizarea şi 

rezolvarea problemelor 

 Practicarea instrumentelor de 

analiză şi rezolvare practică a 

problemelor 

Tematică 

 Indicatorii situaţiilor în care este 

nevoie de abordarea structurată 

în analiza şi rezolvarea 

problemelor 

 Paşii analizei şi rezolvării 

practice a problemelor: 

Identificarea problemei; 

Stabilirea de obiective; Analiza 

cauzelor; Generarea de soluţii; 

Fundamentarea şi luarea 

deciziilor; Dezvoltarea planului 

de acţiune; Implementare şi 

evaluare 

 Comportamentele liderului în 

rezolvarea practică de 

probleme 

 PPS Toolkit (Instrumentele 

rezolvării practice de probleme): 

diagrama Ishikawa combinată 

cu 5 Why, brainstorming, 

diagrama Pareto, obiective 

SMART, lista interogativă 

pentru stimularea creativităţii 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing - Introducere  
 

Lean Manufacturing este una din cele mai importante metode de management pentru companiile de producţie și 

poate fi interpretată ca o filozofie de producţie ce determină reducerea duratei de la comanda clientului până la 

expedierea produsului, prin eliminarea continuă a pierderilor.  

 
Obiective 

 Familiarizarea cu abordarea 

Lean; 

 Cunoașterea principalelor 

elemente; 

 Familiarizarea cu pașii de  

implementare într-o organizație. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

La finalul modulului de 

introducere, participanții vor 

dobândi cunoștințe despre 

conceptul de valoare adăugată, 

despre tipurile de pierderi și 

instrumentele folosite, despre 

beneficiile și obstacolele întâlnite 

pe durata implementării Lean 

manufacturing. 

 

Tematică 

 Conceptul de Valoare adăugată 

 Tipuri de pierderi 

 Instrumente folosite în lean 

manufacturing 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – 5S & Standardizare  
 

5S este o metodologie de organizare şi disciplină la locul de lucru, cu efecte benefice: creşterea siguranţei şi a 

productivităţii muncii, condiţii mai bune de mentenanţă, calitate mai bună.  

 
Obiective 

 Cunoașterea  metodologiei 5S 

– instrumentul pentru 

organizarea locurilor de muncă.  

 Cunoașterea pașilor de 

implementare 5S, respectiv 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu şi 

Shitsuke. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Creşterea productivităţii datorită 

creşterii calităţii produsului şi 

proceselor, eliminării timpului 

de căutare a sculelor, 

reducerea timpului de 

staţionare a maşinilor, 

identificării mai rapide a 

problemelor 

 îmbunătăţirea securităţii la locul 

de muncă 

 Identificarea rapidă a 

produselor sau a locurilor de 

muncă cu neconformităţi 

 Îmbunătăţirea moralului 

angajaţilor, introducerea celor 

mai bune practici, promovarea 

unei mai bune comunicări la 

locul de muncă, delegarea 

responsabilităţii de a îmbunătăţi 

locul de muncă. 

 

Tematică 

 Concept 

 Paşi în implementare 5S şi 

exerciţiu  

 Domeniu de aplicare şi exemple 

de Standardizare 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Stabilirea obiectivelor și Management vizual  
 

Setul de metode şi de mijloace utilizate pentru a uşura realizarea activităţilor şi pentru a evidenţia pierderile ce 

trebuie eliminate. 

 
Obiective 

Prezentarea vizuală a 

elementelor ce trebuie cunoscute 

de toată lumea pentru buna 

desfăşurarea a sarcinilor de lucru, 

dar şi mijloace de control vizual, 

pentru a facilita luarea deciziilor în 

caz de abatere faţă de situaţia 

normală. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie, inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

Cunoștințe despre mijloacele de 

control vizual, despre organizarea 

eficientă,  incluzând obiectivele 

organizației și legătura dintre 

Managementul Vizual și 

elementele Lean. 

 

Tematică 

 Obiectivele-cerinţe de business 

şi ale Sistemului de 

management al calităţii 

 Modalităţi de determinare ale 

obiectivelor şi transmitere în 

organizaţie 

 Managementul Vizual – 

domeniu de aplicare şi 

întrepătrundere cu celelalte 

elemente de Lean. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Lucrul în echipă & Îmbunătățirea continuă (kaizen)  
 

Termen japonez pentru „Îmbunătăţire continuă prin implicarea tuturor”. Este o metodologie de lucru în echipă 

pentru rezolvarea sistematică a problemelor şi aplicarea de soluţii de îmbunătăţire. 

 
Obiective 

 Înțelegerea nevoii de 

îmbunătățire continuă, definiție, 

scop și identificarea nevoii de 

îmbunătățire.  

 Reducerea pe cât posibil a 

pierderilor, pentru a atinge 

obiective mereu mai înalte în 

termeni de costuri, calitate și 

livrare neîntârziată a 

produselor. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Cunoștințe în folosirea mai 

bună a resurselor existente fără 

investiții mari 

 Cunoștințe în reducerea 

costurilor de perfecționare a 

personalului 

 Rezultate remarcabile în 

domeniul productivității muncii, 

al reducerii costurilor și creșterii 

competitivității 

 Cunoștințe despre eliminarea 

risipei și a pierderilor, 

diminuarea suprafețelor 

utilizate, reducerea necesarului 

de echipamente și creșterea 

gradului de folosire a celor 

ramase 

 

Tematică 

 Definirea, caracteristicile şi 

stadiile unei echipe 

 Modalități de eficientizare a 

rezultatelor echipei în Lean 

manufacturing 

 Conceptul de îmbunătăţire 

continuă 

 Atelierele de îmbunătăţire 

continuă  

 Îmbunătăţirea continuă ca 

sistem. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Eficiența echipamentelor (OEE) și metode de îmbunătățire 

a acesteia – QCO & TPM  
 

Randamentul sintetic sau eficacitatea generală a echipamentului  (OEE  - Overall Equipment Effectiveness) - un 

indicator de utilizat pentru cunoașterea situaţiei reale.   

 
Obiective 

Prezentarea indicatoarelor cu 

aspectele esenţiale pentru modul 

în care se desfăşoară procesele 

şi referitoare la rezultatele 

obţinute. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Cunoștințe în metodele de 

calcul și implementare OEE, 

utilizarea acestora 

 Cunoștințe despre TPM, 

modalitățile de aplicare și 

efectele acestuia 

 

Tematică 

 Modalităţi de calcul şi 

implementare a OEE  

 Ce este Schimbarea rapidă 

(QCO /SMED) şi cum se poate 

folosi 

 Ce este Întreţinerea Total 

Productivă (TPM), modalităţi de 

aplicare şi efecte. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Poka yoke  
 

Un proces rezistent la eroare implică o metodologie structurată de asigurare a calităţii şi a lipsei de erori în mediul 

de producţie, prin utilizarea de dispozitive şi de metode care să nu permită transmiterea pe flux în aval a unor 

produse defecte sau neconforme. Poka-Yoke este un dispozitiv sau mecanism utilizat pentru a preveni apariţia 

unei erori sau pentru a evidenţia imediat producerea a unei erori.  

 
Obiective 

Aprofundarea metodei în vederea 

prevenirii apariţiei de erori 

accidentale sau la detectarea 

erorilor, prin crearea unor 

dispozitive sau a unor 

caracteristici ale produselor care 

să elimine orice posibilitate de a 

comite o eroare neintenţionată. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct 

productiv. 

 

Beneficii 

 Prevenirea greșelilor ce ar 

putea fi comise 

 Detectarea unei greșeli sau 

pierderi, permițând corectarea 

înainte de a deveni o problemă 

 Detectarea unei greșeli sau 

pierderi după ce a avut loc, în 

timp util, evitând transformarea 

ei într-o problemă majoră 

 

Tematică 

Ce este, tipuri şi exemple de 

Poka yoke. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

  

Industria auto –  

Lean Manufacturing 

http://www.tuv.com/academy-ro
mailto:academia@ro.tuv.com


ACADEMY AND LIFE CARE 

www.tuv.com/academy-ro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean manufacturing – Value Stream Mapping  
 

Un instrument util pentru a cunoaşte situaţia reală a pierderilor interne este cunoscut sub numele „Harta fluxului 

de valoare”. Harta fluxului de valoare şi trasarea hărţii fluxului de valoare înseamnă reprezentarea grafică a 

fluxurilor de materiale, oameni şi  informaţii care duc la realizarea unei familii de produse. 

 
Obiective 

Ce este VSM? Definiții, scop și 

însușirea tuturor operaţiilor şi 

activităţilor succesive care trebuie 

realizate în ordinea adecvată 

pentru a crea valoare pentru 

client. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

Determinarea ponderii timpului de 

lucru care adaugă valoare, faţă 

de durata totală necesară pentru 

realizarea produsului sau 

furnizarea unui serviciu, de la 

primirea comenzii clientului şi 

până la livrare. 

 

Tematică 

 Descrierea şi construirea unei 

VSM 

 Exemplu de aplicare 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Kanban  
 

Este o tehnică de management de producție care folosește carduri atașate de componente/containere pentru a 

monitoriza fluxul materialelor/informațiilor .  

 
Obiective 

 Înțelegerea metodei Kanban, 

care sunt principiile, valorile şi 

practicile acestuia 

 Cunoașterea tipurilor de 

Kanban pentru îmbunătățirea 

graduală a proceselor din 

cadrul unei organizații 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Îmbunătăţire continuă, 

performanţe crescute prin 

observare rapidă, reacţie 

rapidă, comunicare 

 Reducerea timpilor de livrare şi 

creşterea calităţii serviciilor 

 

Tematică 

 Pull vs Push 

 Tipuri de Kanban 

 Legătura Kanban cu celelalte 

elemente Lean manufacturing 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Managementul performanței în contextul excelenței operaționale 

 
Managementul performanței este un proces de comunicare prin care manageri și angajați lucrează împreună 

pentru a planifica, monitoriza și revizui obiectivele fiecărui angajat și a aprecia contribuția acestora la succesul  

organizației. Mult mai mult decât evaluarea anuală a performanțelor, managementul performanței este procesul 

continuu de stabilire a obiectivelor, evaluare a progresului și furnizare de sprijin și feedback, astfel încât angajații 

să-și atingă obiectivele și dezvoltarea personală.  

Obiective 

 Prezentarea contextului de 

excelență operațională, optim 

pentru implementarea cu succes 

a unui proces de management al 

performanței eficient 

 Descrierea principalelor etape ale 

procesului de implementare a 

unui sistem de management al 

performanței 

 Analiza detaliată a factorilor 

favorizanți dar și a riscurilor 

potențiale în proiectarea, 

implementarea și utilizarea unui 

sistem de management al 

performanței 

 Validarea prin exerciții, exemple și 

studii de caz a principalelor 

concepte ale managementului 

performanței 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul se adresează managerilor și 

supervizorilor  din toate domeniile 

de activitate, care vor să înțeleagă 

conceptele fundamentale ale 

managementului performanței, 

șefilor de echipe, departamente sau 

procese și care își doresc să 

descopere și să aplice coerent și 

eficient principii și instrumente de 

management al performanței. 

Beneficii 

 Identificarea principalelor etape în 

proiectarea, implementarea și 

utilizarea managementului 

performanței  

 Fundamentarea deciziilor 

referitoare la managementul 

performanței pe înțelegerea 

profundă a mecanismelor 

acestuia  

 Utilizarea unor instrumente, 

tehnici și modalități de 

îmbunătățire a procesului de 

stabilire a obiectivelor, urmărire a 

realizării și evaluare individuală. 

 

Tematică 

Partea 1 – Procesul de îmbunătățire 

a proceselor  

 De la departamente la procese 

 Conceptul de excelență 

organizațională 

 Definirea măsurărilor în procese 

 Stabilirea obiectivelor 

 Analiza proceselor 

 Îmbunătațirea proceselor 

Partea  2 - Balanced Scorecard 

 Strategy Deployment și Balanced 

Scorecards 

 Terminologie și Definiții  

 Procesul de implementare a unui 

Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard – Probleme 

potențiale și soluții  

 

Partea 3 – Procesul de 

management al performanței 

 Sisteme de management al 

performanței și al recompenselor 

în context  

 Procesul de management al 

performanței   

 Definirea performanței și alegerea 

măsurării acesteia  

 Măsurând rezultate și 

comportamente  

 Colectarea informațiilor despre 

performanță  

 Implementarea sistemului de 

management al performanței și 

dezvoltare a personalului  

 Abilități și aptitudini necesare în 

managementul performanței 

 Sisteme de recompensare  

 Gestionarea performanței 

echipelor 
 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Departamentului 

Academia & Life Care al TÜV 

Rheinland România. 
 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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