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CUPRINS 

• Six Sigma: definiții, etape, responsabili, 
avantaje  

• FMEA: definiții, clasificare, 
obiective, etape, avantaje  

Metode de asigurare a calităţii 
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 Însușirea de către studenți a 
metodelor de asigurare a calității 
FMEA și Six Sigma Scop 

Durata 

Obiective 

- Definirea FMEA și Six Sigma 
- Prezentarea etapelor de aplicare, 
participanților, obiectivelor, 
rezultatelor FMEA și Six Sigma 
- Exemplificarea utilizării metodelor 
FMEA, Six Sigma 

2 ore 

Metode de asigurare a calităţii 
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FMEA – Failure Mode and Effect Analysis  
 
Instrument de bază în managementul proiectelor, al 
mentenanţei şi în cel al calităţii totale 

 
Traduceri 
-Probabilitatea apariţiei  
erorilor şi analiza eficacităţii 
- Analiza modurilor de defectare  
și a efectelor acestora (AMDEC) 
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FMEA – și legea lui Murphy 
 
Legea lui Murphy și motivul principal ce stă la baza 
metodei FMEA: “Everything that can fail, shall fail”.  
(Dacă ceva se poate strica, sigur se va strica). 
 

Legea lui Murphy completată: ”Dacă ceva se poate strica, 
sigur se va strica în cel mai prost moment posibil”  
 

Metode de asigurare a calităţii 

FMEA încearcă să răspundă la întrebările 

♦ Ce poate merge 
rău într-un sistem 

sau proces?  

♦ Care este cel mai 
rău lucru ce se poate 

întâmpla?  

♦ Ce trebuie făcut 
pentru a preveni 

defectele?  
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FMEA  

Metode de asigurare a calităţii 

D
ef

in
iț

ii
 

procedeu efectuat în urma producerii unei erori şi a analizei rezultatelor 
acesteia, cu scopul de a clasifica fiecare potenţial rezultat, în funcţie de 

gravitate şi probabilitatea de producere  

metodă sistematică şi proactivă de evaluare a unui procedeu pentru a identifica 
unde şi cum poate da greş procedeul respectiv şi pentru a evalua impactul 
diferitelor erori, cu scopul de a afla care sunt cele mai urgente schimbări ce 

trebuie efectuate 

metodă inductivă care permite studiul sistematic al cauzelor şi efectele 
defectărilor care afectează componentele unui sistem (produs, maşină sau 

procedeu)   

metodă de analiză adefectărilor potențiale ale unui produs sau proces, în 
vederea elaborării unui plan de măsuri ce au ca scop prevenirea acestora și 

creşterea nivelului calitativ al produselor, proceselor de muncă şi a mediilor de 
producţie. 
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FMEA – Necesitate 
 
costurile pentru corectarea unui defect nedetectat    
într-o etapă anterioară cresc de 10 ori de la un stadiu de 
implementare la altul ! 
 

 
Defect = neîndeplinirea unei cerințe referitoare la o utilizare 
intenționată sau specifică.  
 

Defect = Lipsă, scădere, imperfecţiune materială, fizică sau 
morală; Deranjament, stricăciunecare împiedică funcţionarea unei 
maşini, a unui aparat. Ceea ce nu este conform anumitor reguli 
stabilite într-un anumit domeniu 
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FMEA – Tipuri 
 
FMEA este orientată către: 
• produs-proiect; 
• produs-proces; 
• mijloc de muncă/utilaj sau sistem 
 
- Derularea FMEA constă în inventarierea modului de 
detectare a slăbiciunilor componentelor şi evaluarea 
efectelor asupra ansamblului de funcţiuni a sistemului, 
precum şi de a analiza cauzele posibile 
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FMEA – Tipuri 
 

 

Metode de asigurare a calităţii 

FMEA produs-proiect permite urmărirea şi analiza produselor încă 
din stadiul de proiectare,încercând să evidenţieze care sunt defectele 
posibile şi implicaţiile acestora asupra utilităţii produsului final. 

FMEA produs-proces permite validarea tehnologiilor de realizare a 
unui produs, astfel încât săfie asigurată o fabricaţie eficientă a 
acestuia. 

FMEA mijloc de muncă/utilaj este focalizat pe analiza mijloacelor de 
producţie, în scopuldiminuării numărului de rebuturi, a ratei de 
detectare şi creşterii fiabilităţii şi disponibilităţii. 
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FMEA – Obiective 
 

 

Metode de asigurare a calităţii 

Determinarea punctelor slabe ale unui sistem tehnic; 

Căutarea cauzelor iniţiatoare ale disfuncţionalităţii componentelor; 

Analiza consecinţelor asupra mediului, siguranţei de funcţionare, 
valorii produsului; 

Prevederea unor acţiuni corective de înlăturare a cauzelor de apariţie 
a defectelor; 

Prevederea unui plan de ameliorare a calităţii produselor şi 
mentenanţei; 

Determinarea necesităţilor de tehnologizare şi modernizare a 
producţiei; 

Creşterea nivelului de comunicare între compartimente de muncă, 
persoane, niveluri ierarhice. 
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FMEA – Situații în care se impune 
aplicarea  

Metode de asigurare a calităţii 

produse la care se impune un nivel ridicat de securitate; 

lansarea unui nou tip de produs sau de proces; 

implementarea unei noi tehnologii; 

evaluarea probabilității de apariție a defectărilor, în cazul unor componente 
importante din punct de vedere al siguranței ansamblului; 

adaptarea produselor unor noi condiții de utilizare; 

schimbarea seriilor de fabricaţie; 

produse sau procese cu probleme de calitate. 
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FMEA – Participanți 
 

 
 

Metode de asigurare a calităţii 

TOTAL -  5:8 persoane 

Iniţiatorul – 1 

persoana sau 
serviciul care 
are initiaţiva 
de a declanşa 
studiul şi de a 

alege 
subiectul 
analizei 

Decidentul – 1 

persoana cu 
responsabilita

te din 
întreprindere, 

care are 
puterea de a 

exercita o 
alegere 

definitivă. 
Aceasta va lua 
deciziile finale 
referitoare la 

cost, calitate şi 
termene. 

Animatorul – 1 

garantul 
metodei, 

organizatorul 
activităţii 
grupului. 

Precizează 
ordinea de zi a 

întâlnirilor, 
conduce 

reuniunile, 
asigură 

secretariatul şi 
urmărirea 
avansului 
studiului.  

persoană din 
exteriorul 

firmei, sau cel 
putin 

exterioară 
compartiment
ului în cauză, 
pentru aputea 

anima 
membrii 
grupului. 

Grupul de 
analiză – 2:5 

persoane 
având bune 
cunoştinţe 

despre 
sistemul 

studiat şi care 
ar putea aduce 

informaţiile 
necesare 

personal al 
serviciului de 
mentenanţă; 
personal al 

compartimentului 
de asigurare a 

calităţii; operatori 
de producţie; 
membrii ai 

birourilor de 
proiectare; experţi 

ai domeniului 
studiat, utilizatori. 
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FMEA – Avantaje 
 

 

Metode de asigurare a calităţii 

îmbunătățirea calitatății, fiabilității și siguranței unui produs/proces; 

îmbunătățirea imaginii și competitivității firmei; 

creșterea satisfacției consumatorului; 

reducerea timpilor de dezvoltare și costurile; 

colectarea informațiilor pentru a reduce eșecurile și defectările viitoare; 

reducerea potențialelor probleme de garanție; 

identificarea timpurie și eliminarea potențialelor defecte; 

accentuarea prevenirii problemelor; 

minimizarea modificărilor târzii ce ar putea fi aduse produsului/procesului, precum 
și costurile aferente, etc. 
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FMEA – Inițializare 
 
 

 Identificarea produsului de studiat 
 

Stabilirea elementelor ce vor fi studiate 
 detectările potenţiale 
 evaluarea gravității consecinţelor lor 
 asigurarea detectărilor 
 declanşarea acţiunilor corective în funcţie de 
gradul de criticitate 
 

Construirea echipei de analiză 
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FMEA  
 

 

Metode de asigurare a calităţii 

Etape 

• Alegere procedeu 

• Examinare procedeu 

• Brainstorming al potenţialelor erori 

• Enumerare potenţialele rezultate ale fiecărei erori 

• Evaluare gravitate fiecărui rezultat 

• Evaluare probabilitate de producere a fiecărei erori 

• Evaluare identificare fiecare eroare şi rezultat 

• Calculare numărul de prioritate a riscului (NPR) pentru fiecare rezultat 

• Aranjare erori în ordinea priorităţilor 

• Luare de măsuri pentru eliminarea sau reducerea erorilor cu grad de risc 
ridicat 

• Calculare NPR după ce erorile au fost reduse sau eliminate 

• Utilizare şi actualizare formularul FMEA 
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FMEA – Etape 
 
 

1. Alegere procedeu. Primul lucru ce trebuie făcut e să 
alegeţi procedeul pe care îl veţi analiza. Când faceţi 
selecţia, trebuie să luaţi în calcul importanţa procedeului 
respectiv, adică impactul potenţialelor erori 

  
2. Examinare procedeu. Alcătuiţi o echipă (care să includă 

oameni cu nivel de experienţă şi responsabilităţi diferite) 
şi înmânaţi fiecărui membru o copie a planului sau a 
descrierii procedeului, care ar putea fi analizat sau 
prezentat într-o diagramă de flux (flowchart). Rugaţi pe 
cineva din echipă să folosească procedeul respectiv, 
pentru ca toată lumea să se familiarizeze cu el  
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FMEA – Etape 
 
 

3. Brainstorming al potenţialelor erori. Examinaţi fiecare 
etapă şi gândiţi-vă ce ar putea să meargă prost 

 
4. Enumerare potenţialele rezultate ale fiecărei erori. 

Notaţi rezultatul fiecărei erori în dreptul erorii respective. 
Dacă o eroare are mai multe rezultate, scrieţi-le pe 
rânduri diferite. Pentru a stabili cauzele acestor rezultate, 
puteţi utiliza analiza cauzei şi a efectului (diagrama os de 
peşte).  
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FMEA – Etape 
 
 

5. Evaluare gravitate fiecare rezultat. Notaţi cât de grav 
este fiecare rezultat (pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind cel 
mai grav). În cazul în care membrii echipei nu sunt de 
acord asupra gradului de gravitate, supuneţi problema la 
vot. Pentru a aranja aceste rezultate în funcţie de 
prioritate, cineva poate utiliza analiza Pareto.  

 
6. Evaluare probabilitate de producere a fiecărei erori. 

Adunaţi informaţii din erorile produselor concurente. 
Folosiţi aceste informaţii pentru a determina 
probabilitatea ca aceste erori să se producă şi notaţi-o (pe 
o scară de la 1 la 10, 10 fiind cea mai ridicată probabilitate).  
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FMEA – Etape 
 
 

7. Evaluare identificare fiecare eroare şi rezultat. 
Enumeraţi metodele actuale de prevenire a rezultatelor 
erorilor şi evaluaţi-le (pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind cea 
mai ineficientă).  

 
8. Calculare numărul de prioritate a riscului (NPR) 

pentru fiecare rezultat. Înmulţiţi numărul gravităţii cu 
numărul probabilităţii de producere, apoi cu numărul 
identificării erorilor.  

 
9. Aranjare erori în ordinea priorităţilor. Hotărâţi ce 

probleme necesită rezolvare urgentă (NPR ridicat).  
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FMEA – Etape 
 
 

10. Luare de măsuri pentru eliminarea sau reducerea 
erorilor cu grad de risc ridicat. Hotărâţi ce măsuri 
trebuie luate în privinţa erorilor cu grad de risc ridicat şi 
numiţi o persoană care să le pună în aplicare.  

 
11. Calculare NPR după ce erorile au fost reduse sau 

eliminate. Adunaţi din nou echipa, după ce aţi dus la 
bun sfârşit acţiunile corective şi calculaţi din nou NPR 
pentru fiecare eroare. Atunci veţi putea hotărî dacă aţi 
luat sufiecente măsuri sau dacă doriţi să luaţi decizii cu 
privire la alte erori apărute.  
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FMEA – Etape 
 
 

12. Utilizare şi actualizare formular FMEA. După ce 
procedeul a fost analizat (problemele au fost identificate 
şi evaluate), după care s-au luat măsuri, o persoană e 
numită să monitorizeze eficienţa măsurilor luate (etapa 
10) şi rezultatele în caz de eşec. Noile probleme apărute 
trebuie analizate şi adăugate în formularul FMEA.  
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FMEA – Formular 
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SIX SIGMA – Definiții 
 

Sigma  
-valoarea unei variabile ce arată distribuția unei 
caracteristici de ieșire a unui proces 
 

- litera grecească sigma  
se utilizează în statistică  
pentru reprezentarea  
deviației standard 
 
 

-o valoare mai mare pentru Sigma indică un  proces mai 
stabil (risc mai redus pentru rebuturi,costuri mai reduse) 
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SIX SIGMA - Definiţii 
 
 

  

 
 

Metode de asigurare a calităţii 

standard de excelenţă 

abordare utilizată cu scopul de a ameliora un proces prin eliminarea 
defectelor care vor apărea odată cu reducerea variaţiei procesului 
respectiv (Motorola, anii 80) 

valoarea six sigma reprezinta 3,4 defecte pentru un milion de 
oportunitati! 
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SIX SIGMA - DMAIC 
 
 DMAIC (Ro şi Eng) metodologia  pentru 
implementarea Six Sigma 
  

  Definire 
 

  Măsurare 
 

  Analiză 
 

  Îmbunătăţire 
 

  Control 

 
 

  

 
 

Metode de asigurare a calităţii 



26 

SIX SIGMA - DMAIC 
 

  Definire  
-Cine sunt clienţii şi care sunt priorităţile lor?  
 
O echipă Six Sigma identifică un proiect potrivit, pe baza obiectivelor de 
afaceri, precum şi a nevoilor clienţilor şi a feedback-ului primit de la aceştia. 
Tot în această etapă, echipa identifică acele caracteristici, numite CTQ 
(caracteristici esenţiale pentru calitate), pe care clientul le consideră vitale. 

 
 Măsurare 

-Cum se măsoară procesul şi cum se desfăşoară?  
 
Echipa identifică factorii esenţiali ai proceselor interne, ce influenţează 
CTQ şi măsoară defectele ce rezultă din acele procese.  
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SIX SIGMA - DMAIC 
 

 Analiză 
-Care sunt cele mai importante cauze ale defectelor?  
 
Echipa descoperă de ce apar defectele prin identificarea variabilelor cheie 
care produc cel mai probabil variaţia procesului. 

 
 Îmbunătăţire 

-Cum înlăturăm cauzele defectelor ?  
 
Echipa confirmă variabilele cheie şi măsoară efectele acestora asupra CTQ, 
apoi identifică limita maximă acceptabilă a variabilelor cheie şi validează un 
sistem de măsurare a devierilor(G) variabilelor. Echipa modifică procesul 
pentru a-l menţine sub limita maximă. 
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SIX SIGMA - DMAIC 
 

 Control 
-Cum putem menţine îmbunătăţirile?  
 

Se instalează instrumente ce asigură în timp menţinerea variabilelor cheie 
sub limita maximă. În unele situaţii, etapa a cincea, menţionată mai sus, ar 
trebui să fie însoţită de ,,recunoasterea” problemei înainte de ,,definirea” 
acesteia şi ,,standardizarea” şi ,,integrarea” ar trebui să fie ultimii paşi în 
ameliorarea procesului, prin incorporarea permanentă a soluţiei. 
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SIX SIGMA – Infrastructură 
organizaţională 
 
 

 Campionii 
 
 Maeştrii centură neagră 

 
 Centurile negre 

 
 Centurile verzi 

 
 Membrii echipei 
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SIX SIGMA – Responsabili 
 

 Campionii - lideri de afaceri calificaţi, care promovează şi conduc desfăşurarea 

procesului Six Sigma într-un department esenţial al afacerii; 
  
 Maeştrii centură neagră - lideri de afaceri calificaţi, responsabili de strategia, 

instruirea, monitorizarea, îndrumarea, desfăşurarea şi rezultatele Six Sigma;  
 
 

  Centurile negre -  experţii calificaţi, care conduc echipele de ameliorare a 
procesului, care se ocupă de proiecte şi care îndrumă centurile verzi;  
 
 

 Centurile verzi - profesori cu abilităţi  
de predare şi conducere. Sunt lideri ai calităţii  
calificaţi şi sunt responsabili de strategia,  
instruirea, îndrumarea, desfăşurarea şi  
rezultatele Six Sigma;  
 
 

 Membrii echipei – indivizi ce sprijină 
anumite proiecte din domeniul lor.   
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SIX SIGMA – Avantaje 

Metode de asigurare a calităţii 

Clientul primeşte mai multă 
atenţie,  

Performanţa produsului şi a 
serviciului e superioară,  

Creşte profitabilitatea, 
deoarece sunt reduse 
costurile calităţii şi 
defectele,  

Se ating şi se menţin 
standarde măsurabile ale 
calităţii.  
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SIX SIGMA – Realizări 
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REZUMAT 

- Au fost prezentate metodele de asigurare a calității 
FMEA, Six Sigma 
 

- Pentru fiecare metodă au fost date definiții, etape, 
participanți, rezultate și exemple  
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