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D FMEA| FMEA Design conform AIAG V4 

Avansat 

 

Scopul cursului: 

Prin acest curs se urmărește facilitarea dobândirii cunoştinţelor necesare pentru realizarea unui 
studiu FMEA conform cerinţelor clienţilor, cunoaşterea modului de abordare a unui studiu FMEA, 
cunoaşterea modului de stabilire a punctajelor şi RPN pentru FMEA design. 
 

Obiective: 

La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili: 

 să utilizeze practicile necesare pentru recunoaşterea şi evaluarea defectelor 
potenţiale ale produsului/procesului şi a efectelor acestor defecte; 

 să stabilească acțiunile care pot elimina sau reduce frecvenţa apariţiei defectelor; 
 definească controalele necesare pentru a elimina riscurile şi de a planifica 

controalele adecvate, pentru a satisface clientului din  
 să monitorizeze implementarea și verificarea eficacității lor din punct de vedere al 

eficacității proiectării 
 

Tematici abordate: 

 Introducere în FMEA 

 Introducere în D FMEA și analiză funcțională 

 Aplicare, explicații formulare, prezentare câmpuri formular 

 Legătura D FMEA - P FMEA 

 Prezentare PDCA/8D/ Lesson Learned în relație cu D FMEA 

 Legătura cu PPAP 

 Cerintele IATF referitoare la Design FMEA 

 

Metodologie:  

 Prezentare, exemple 

 Dezbatere, discuții 

 Mici exerciții 
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Durata: 

 ONLINE: 12 ore/ 2 zile 

 Onsite: 2 zile 

 
Grup țintă: 

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

producție, imbunătățire continuă.  

 

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 

 

Bonus: 

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs în mod online 
 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i ajuta în 

implementarea noțiunilor predate 
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