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Seminar 6 

Standardul Six Sigma 

Metodele 5 WHY, 8D, FMEA 

CUPRINS 

A. Prezentarea –standardului Six Sigma pag. 2 

B. Prezentarea metodei 5 WHY  pag. 3 

C. Prezentarea metodei 8D  pag. 5 

D. Prezentarea metodei FMEA pag. 5 

E. Desfășurarea activităților pag. 6 

Scop

Durată

Obiective

- Însușirea de către studenți a noțiunilor Six Sigma, Problem solving și Root 

Cause Analysis.  

- Însușirea metodelor/tehnicilor 5 WHY, 8D, FMEA   

- Familiarizarea în utilizarea metodelor 5 WHY, 8D, FMEA 

- 2 ore 

-  Prezentarea metodelor 5 WHY, 8D, FMEA 

- Explicarea particularităților metodelor și identificarea situaților în care se 

se utilizează 5 WHY, 8D, FMEA 

- Prezentarea unor studii de caz , Exersare metode 
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A. Six Sigma 

 

Six sigma – este un standard de excelență ce impune ca numărul de defecte pentru un produs să fie 

sub 3.4 ppm. Pentru realizarea acestei performanțe, în companie pot fi utilizate seturi de măsuri pentru 

îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor/produselor. 

 

Evoluția în timp a indicatorului Sigma (deviația standard dintre valoarea medie și limitele 

superioară/inferioară) este prezentată în tabelul de mai jos.  

Tabel 1 Evoluția Sigma 

Sigma Nr. produse defecte 

ppm 

1 620 000 

2 308 000 

3 66 800 

4 6 210 

5 230 

6 3.4 

 

Six sigma poate tolera o abatere de maxim 1.5σ. 

 

Pașii pentru realizarea metodologiei Six Sigma sunt: 

 Define – D (Definește) 

 Measure – M (Măsoară) 

 Analyze – A (Analizează) 

 Improve – I (Îmbunătățește) 

 Control – C (Controlează). 
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B. Prezentarea metodei 5 WHY 

Metoda 5 Why reprezintă întoarcerea la momentul descoperirilor din copilărie, cînd informația era 

obtinută prin repetarea, uneori obsesivă, a veșnicei întrebări ”De ce?” .  Astfel, se poate ajunge la 

identificarea corectă și precisă a adevăratei cauze a unei probleme.  Numărul de întrebări ”De ce” poate 

varia până ce se ajunge la o cauză acceptată de către utilizatorul metodei.  

Pașii de aplicare sunt: 

1. Denumeste problema 

2. Intreaba: „De ce crezi ca se intampla acest lucru?” si raspunde sub aceasta intrebare. 

3. Intreaba din nou: „De ce?” si raspunde la aceasta intrebare sub primul raspuns de pe flip-chart. Acest 

„de ce?” inseamna „Care sunt factorii care au dus la aceasta problema?”. Totodata, ai putea intreba 

„De ce se intampla acest lucru?” sau „Ce cauzeaza acest lucru?”. 

4. Continua cu pasul 4 pana esti convins ca ai identificat cauza reala a problemei.  

 

Avantajele metodei 5W sunt următoarele: 

      -ajută la identificarea cauzelor rădăcină; 

-determină relaționarea între diferite cauze rădăcină ale problemei; 

-este un instrument de lucru extrem de simplu și ușor de utilizat. 

 

Tabel 2 Formularul dezvoltat pentru metoda 5W 

Definirea 

Problemei 

1. De Ce ? 2. De Ce ? 3. De Ce ? 4. De Ce ? 5. De Ce ? 

 

Identificați și 

descrieți prima 

cauză care vă 

vine în minte 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 1 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 2 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 3 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 4 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Coeficient de 

încredere în 

soluția 

identificată 

 

Grad de 

încredere (0- 

neîncredere...1-

încredere 

totală) 

Grad de 

încredere (0- 

neîncredere...1-

încredere 

totală) 

Grad de 

încredere (0- 

neîncredere...1-

încredere 

totală) 

Grad de 

încredere (0- 

neîncredere...1-

încredere 

totală) 
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Tabel 3. Exemplu 

Definirea 

Problemei 

1. De Ce ? 2. De Ce ? 3. De Ce ? 4. De Ce ? 5. De Ce ? 

Clienții primesc 

produse care nu 

satisfac 

cerințele lor și 

reclamă acest 

lucru 

Departamentul 

de producție 

dezvoltă 

respectivele 

produse la altă 

specificație 

decât cea 

solicitată de 

clienți în 

comandă. 

Departamentul 

care se ocupă de 

comenzi a tratat 

problema 

superficial și nu 

a trimis 

specificațiile la 

timp și complet. 

Trimiterea 

comenzii la 

producție 

implică 

semnătura 

șefului 

departamentului 

de comenzi- 

care uneori este 

înlocuit de 

persoane fără 

pregătire. 

Șeful 

departamentului 

de comenzi 

trebuie să aibă 

în permanență 

evidența 

comenzilor 

intrate în 

producție pentru 

relația cu 

managementul 

companiei și cu 

clienții 

Managementul 

de top cere prea 

multe date și 

partajează 

răspunderi prea 

mici 

 

Identificați și 

descrieți prima 

cauză care vă 

vine în minte 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 1 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 2 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 3 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Există o cauză 

care să 

determine cauza 

de la punctul 4 

? Dacă da, 

descrieți 

această 

cauză.Exprimați 

în rândul 

următor gradul 

de încredere pe 

care-l aveți că 

această cauză 

este corectă 

Coeficient de 

încredere în 

soluția 

identificată 

 

0.9 1 0.65 0.7 

 

În acest caz se poate observa că eliminarea unei semnături ne-necesare poate fi soluția imediată- sau instruirea 

persoanelor înlocuitoare pentru a înțelege exact rolul specificațiilor- poate fi soluția de lungă durată. 
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C. Prezentarea metodei 8 D 

Metoda 8 D face parte din metodologia  Problem Solving (8D) și are ca și rezultat identificarea cauzei 

rădăcină a unei probleme, identificarea soluțiilor pentru rezolvarea rapidă a problemei (pe termen scurt), 

și implementarea soluțiilor pe termen lung pentru prevenirea reapariției problemei. .   

 

Pașii de aplicarea a metodologiei 8 D sunt: 

D0: Plan - Plan for solving the problem and determine the prerequisites. 

D1: Use a team - Select and establish a team of people with product/process knowledge. 

D2: Define and describe the problem - Specify the problem by identifying in quantifiable terms the who, 

what, where, when, why, how, and how many (5W2H) for the problem. 

D3: Develop interim containment plan; implement and verify interim actions - Define and implement 

containment actions to isolate the problem from any customer. 

D4: Determine, identify, and verify root causes and escape points - Identify all applicable causes that 

could explain why the problem occurred. Also identify why the problem was not noticed at the time it 

occurred. All causes shall be verified or proved, not determined by fuzzy brainstorming. One can use 5 

Whys and cause and effect diagrams to map causes against the effect or problem identified. 

D5: Choose and verify permanent corrections (PCs) for problem/nonconformity - Through preproduction 

programs, quantitatively confirm that the selected correction will resolve the problem for the customer. 

D6: Implement and validate corrective actions - Define and implement the best corrective actions (CA). 

D7: Take preventive measures - Modify the management systems, operation systems, practices, and 

procedures to prevent recurrence of this and all similar problems. 

D8: Congratulate your team - Recognize the collective efforts of the team. The team needs to be formally 

thanked by the organization. 

 

D. Prezentarea metodei FMEA  

FMEA  - Failure Mode and Effect Analysis – verificarea tuturor componentelor posibile pentru 

identificarea din timp a potentialelor defecte ale acestora si a cauzelor lor. 

Metoda FMEA poate pleca de la legea lui Murphy completată: ”Dacă ceva se poate strica, sigur se va 

strica în cel mai prost moment posibil”.  

 

Obiective FMEA  

 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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Etape FMEA 

 Alegere procedeu 

1. Examinare procedeu 

2. Brainstorming al potenţialelor erori 

3. Enumerare potenţialele rezultate ale fiecărei erori 

4. Evaluare gravitate fiecărui rezultat – coeficient 0-10 

5. Evaluare probabilitate de producere a fiecărei erori – coeficient 0-10 

6. Evaluare identificare fiecare eroare şi rezultat – coeficient 0-10 

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

8. Aranjare erori în ordinea priorităţilor 

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

10. Calculare NPR după ce erorile au fost reduse sau eliminate 

11. Utilizare şi actualizare formularul FMEA 

 

Formular FMEA 

 
 

E. Desfășurarea activităților 

 
 După prezentarea și discutarea metodelor se vor stabili procese carora li-i se vor aplica metodele 

5 Why si FMEA. Pentru metoda FMEA se va completa formularul prezentat.    

 

Munca în echipă 
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Studenții vor forma grupe individuale. Fiecare grupă are ca responsabilități aplicarea metodelor 

5 Why si FMEA pentru procesul stabilit.  

Fiecare echipă are alocate 30 minute pentru realizarea fiecarei din cele doua metode.   

 

 

 

  REZUMAT 

 

1. 5 Why 

2. 8D 

3. FMEA 
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