
Studiu de caz - Instruiri
FMEA (DFMEA+PFMEA)

Descriere context

 Clientul, o firmă din industria 

automotive, a solicitat 

instruirea unui număr de 16 

ingineri 

 Obiectivul era de a utiliza 

instrumentul de evaluare și 

prevenire a riscurilor(FMEA) 

pentru procesele sale 

Derulare instruire

 Cursul s-a derulat pe parcursul a două zile și a fost urmat de o zi cu 

aplicații la sediul clientului sub supravegherea consultantului 

EFFECTIVE FLUX

Descriere curs

 Cursul a inceput cu 

explicarea 

conceptului FMEA și 

a apariției sale
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DFMEA

Descriere curs

 Cursul are ca referință

standardul AIAG (industria 

automotive)

 Au fost prezentate 

principalele tipuri de FMEA

Prezentarea DFMEA

 Au fost prezentate principalele instrumente pentru identificarea 

factorilor de risc

 S-au discutat principalii pași în completarea formatului de DFMEA



 Au fost explicate Grilele de evaluare a Severității, Frecvenței de 

apariție și a Detecției

 A fost prezentat indicele de risc 

– RPN (Risk Priority Number) și 

modul de calcul. S-a explicat 

cum se prioritizează acțiunile de 

reducere a riscului
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Aplicație DFMEA

Descrierea aplicatiei

 Fiecare echipă trebuie să realizeze un DFMEA pentru câte un sub-sistem

 Cele două sub-sisteme sunt Ansamblul de frânare și saua de la bicicletă

Desfășurarea aplicației

 Participanții au fost împărțiți în două echipe

 Au avut ocazia ca în sala de curs, imediat dupa predarea teoriei, să aplice 

cunoștiințele căpătate

 După ce au fost finalizate temele (completate pe un format A0), 

echipele au prezentat documentele pregătite

 Consultantul a îndrumat echipele acolo unde a fost nevoie și a reluat 

elementele înțelese insuficient
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Prezentarea PFMEA

 Au fost prezentate principalele instrumente pentru identificarea factorilor 

de risc din procese

 S-au discutat principalii pași în completarea formatului de PFMEA 

 Pentru a localiza procesul pe care se aplică PFMEA, se folosește 

Diagrama de flux
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 Au fost prezentați pașii și succesiunea de completare a 

formatului PFMEA
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 A fost prezentat indicele de risc – RPN (Risk Priority Number) și 

modul de calcul

 S-a explicat cum se prioritizează acțiunile de reducere a riscului

 Cele 3 grile de evaluare au fost 

prezentate în forma recomandată

de standardul AIAG

 A fost detaliată legătura dintre 

activitățile de îmbunătățire și cele 3 

criterii de evaluare din PFMEA
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 A fost prezentată Matricea de risc, un instrument de 

evaluare a riscului, aplicată conform standardului VDA
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Descrierea aplicatiei

 Fiecare echipă trebuie să continue subiectul abordat cu DFMEA pentru 

procesul de fabricație al sub-sistemului, folosind PFMEA

 Cele două subsisteme sunt Ansamblul de frânare și saua 

Desfășurarea aplicației

 Aceleași echipe ca și la aplicația DFMEA

 S-au parcurs pașii indicați în material

 După ce au fost finalizate (completate pe un format A0), echipele 

au prezentat documentele pregătite

 Consultantul a îndrumat echipele acolo unde a fost nevoie și a 

reluat elementele înțelese insuficient
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Încheierea cursului și aplicația la sediul 

clientului

Incheierea cursului- partea teoretică

 Cursul a fost finalizat cu o examinare scrisă a participanților 

 Participanții au făcut și o evaluare a cursului, pentru a asigura 

îmbunătățirea continuă a serviciilor EFFECTIVE FLUX  

Desfășurarea zilei de aplicații la client

 În a treia zi, s-au desfășurat la sediul clientului, aplicații ale PFMEA pe 

procese reale

 Grupați în echipe, participanții au primit câte un proces pentru care să

realizeze PFMEA

 La sfârșitul zilei, participanții au prezentat în plen aplicațiile și au 

beneficiat de îndrumarea lectorului 

Rezultate obținute după curs :

 O foarte bună întelegere a instrumentelor, prin aplicarea lor imediat în 

sala de curs

 O bună fixare a cunoștiințelor prin realizarea PFMEA pe procese 

reale

 Atingerea unor obiective și cerințe din standardul de calitate ISO/TS 

16949 , prin realizarea PFMEA pe mai multe procese pentru care 

există cerință pentru folosirea acestui instrument


