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SPC| Statistical Process Control – Controlul Statistic al 

Proceselor 

Avansat 

 

Scopul cursului: 

Prin acest curs se urmărește furnizarea informațiilor și crearea de abilități de lucru pentru 
implementarea SPC (Controlul Statistic al Proceselor).  
Controlul statistic al proceselor (SPC) este o metodă de control al calității care folosește date 
statistice pentru ținerea sub control a proceselor de fabricație în vederea eliminării producerii de 
piese neconforme și crearea unui cadru de îmbunătățire continuă. 
 

Obiective: 

La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili: 

 să inţeleagă conceptele de bază din statistică utilizate pentru a implementa 

controlul statistic 

 să înțeleagă noțiunile de bază din controlul statistic 

 să poată dezvolta și implementa o diagramă de control statistic folosind diagram 

Medie-Amplitudine 

o să interpreteze această diagramă pentru a evalua stabilitatea procesului 

 Să calculeze indicatorii utilizați pentru estimarea capabilității proceselor și să 

estimeze capabilitatea unui process 

 Să înțeleagă legătura dintre SPC și PPAP 

 

Tematici abordate: 

 Introducere în proiectare geometrică și toleranțe 

 Introducere in statistica tehnica 

 Introducere in controlul statistic 

 Carte de control de baza 

o Analiza cartelor de control, reguli de reactivitate 

 Introducere in analiza capabilitatii proceselor 

o Analiza capabilitatii proceselor 

 Legătura dintre controlul statistic al proceselor și PPAP 
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Metodologie:  

 Prezentare, exemple 

 Dezbatere, discuții 

 Exercițiu: realizarea unei diagrame de control statistic Medie-Amplitudine 

 Exercițiu: estimarea capabilității unui proces, comparație PPk vs. Cpk 

 

Durata: 

 ONLINE: 12 ore (2 zile) 

 Onsite: 2 zile 

 
Grup țintă: 

Personal din departamentele: calitate, mentenanță, inginerie produs/ proces, producție, 

imbunătățire continuă, producție. 

 

Finalizare: 

 Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă 

dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions. 

 

Contact:  

 Email: office@operationalmanagementsolutions.eu 

 Email: alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu 
o Telefon: +40 724 349 179 
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