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This paper presents modifications to the VDA 6.3 2010 edition. 

 
Cuvinte cheie: audit de proces 
Keywords: audit process 

 
 

Scop: Evaluarea proceselor de pe liniile de fabricaţie, evaluare 
de noi furnizori, evaluarea furnizorilor consacraţi. 

Aplicare: Proceselor de pe liniile de fabricaţie de la firmă/ 
furnizor, înainte de atribuire, în vederea pregătirii deciziei de atribuire la 
furnizori noi, locaţii noi, tehnologii noi/loturi de produse atribuite, 
schimbări importante în management. 

Rezultate: Prognoză referitoare la capabilitatea furnizorului în 
eventualitatea atribuirii unui contract, determinarea gradului de 
conformitate a desfăşurării proceselor de producţie în raport cu 
documentele de referinţă pe liniile de fabricaţie de la firmă/furnizori. 

Necesar de timp: Dependent de complexitatea produsului/ 
proceselor de pe liniile de fabricaţie, aproximativ o zi de audit (timp 
efectiv), până la 2 zile.  

Echipa de audit: Auditori interni/externi de proces din cadrul 
firmei, experţi tehnici pentru procesele auditate. 

Documente de referinţă: Chestionar de evaluare, VDA Band 
6.3, ediţia 2, 2010, (inclusiv formatul raportului de audit). 
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Cele mai importante modificări la VDA 6.3 sunt prezentate în 
figura 1. 
 

 
 

Fig. 1  Modificări la VDA 6.3 
 

Un ciclu de viaţă al produsului cuprinde următoarele elemente 
de proces: proiectare produs/proces, alegere preliminară furnizor, 
atribuire, dezvoltare produs/proces, producţie de serie, service. 

Succesiunea elementelor de proces din ciclul de viaţă al 
produsului la client, firmă, furnizor şi ordonarea întrebărilor din VDA 6.3 
este prezentată în figura 2. 

Analiza de potenţial. Această analiză se aplică cu scopul 
evaluării de noi furnizori, în vederea pregătirii deciziei de atribuire a 
produselor/proceselor la furnizori noi, locaţii noi, tehnologii noi. 

Structura chestionarului. Se observă că apare un capitol nou 
şi anume management de proiect. Structura chestionarului pe capitole 
este prezentat în figura 3. 

Conţinutul întrebărilor, la preluarea lor din vechiul chestionar a 
fost modificat şi completat cu aspecte esenţiale. 

Audit de proces în faza concepţiei respectiv producţiei de 
serie. Auditul în faza de proiect se realizează prin aplicarea 
elementelor de proces P2 - Management de proiect, P3 - Planificare 
dezvoltare produs/proces, P4 - Realizare dezvoltare produs/proces, iar 
în faza de serie prin aplicarea elementelor de proces P5 - 
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Managementul furnizorilor, P6 - Analiza de proces/producţie şi P6 - 
Asistenţa acordată clientului. 

 

 
 

Fig. 2  Succesiunea elementelor de proces din ciclul de viaţă al produsului 
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Fig. 3  Structura chestionarului pe capitole 
Documentaţia referitoare la evaluare. Modificările referitoare 

la evaluare constă în: 
● evaluare analiză de potenţial 
● evaluare audit de proces 
● evaluare întrebări singulare 
● evaluare subelemente la analiza de proces a producţiei şi 

abordarea generică 
● evaluare generală 
● evaluare a grupelor de produse şi a paşilor de proces 
În figura 4 este prezentat modul de evaluare a întrebărilor din 

chestionar. 

 
 

Fig. 4  Evaluare analiză de potenţial 
 

Analiza de potenţial evaluată pozitiv nu înseamnă o decizie de 
atribuire obligatorie. 

Analiza de potenţial evaluată negativ exclude atribuirea. 
Abordare generică. Unde se foloseşte abordarea generică ? 

În analiza problemelor procesuale de ordin superior (de ansamblu). 
Procesul trebuie să aibă un responsabil (responsabilitatea 

procesului PV). 
Ţinând cont de cerinţe, procesele trebuie să aibă obiective (ZI) 

Informaţiile importante (de ex. Calitate, probleme) trebuie comunicate 
în timp util şi în detaliu persoanelor desemnate (KO). 

Riscurile care pot apărea în procese se identifică şi se ţine 
seama de ele (orientare spre riscuri – RI). 

- Evaluarea îndeplinirii consecvente a fiecărei cerinţe 

- Luarea în considerare a riscurilor existente 

- Produs şi proces asemănător 

ROS
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ROS
 

GALBEN 
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Cerinţa întrebării nu este îndeplinită 

Cerinţa întrebării este doar parţial îndeplinită 

Cerinţa întrebării este îndeplinită 

> 14 întrebări evaluate galben sau întrebare 
evaluată roşu 

<= 14 întrebări evaluate galben 

<= 7 întrebări sunt evaluate galben şi 
nici una roşu 

Rezultat general 
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Categorisirea întrebărilor din elementul P2 - Management de 
proiect este prezentat în figura 5 iar în formularul de audit în pagina de 
evaluare din figura 6. 

 
Fig. 5  Abordare generică – de ex. Management de proiect 

 

 
Fig. 6  Abordare generică – formular raport (pagina de evaluare) 

 
Modificările în evaluarea generală sunt prezentate în figura 7. 
Un alt aspect este modul de declasare a aprecierii. 
Astfel avem declasare din A în B, chiar dacă gradul de 

îndeplinire EG ≥ 90 % 
- Grad de îndeplinire generală P2 ...P7 < 80 % 
- Grad de îndeplinire elemente de proces E1 ... En < 80 % 
- Grad de îndeplinire subelemente analizei de proces producţie 

Eu1 .. Eu7 < 80 % 
- Cel puţin o întrebare cu asterisc a fost evaluată cu 4 

PV  ZI  KO  RI 
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- Cel puţin o întrebare a fost evaluată cu 0 
- Grad de îndeplinire subelemente abordării generice EPV – 

ERI < 70 % 

 
 

Fig. 7  Modificări în evaluarea generală 
 

Declasare din B în C, chiar dacă gradul de îndeplinire EG ≥ 80 
% 

- Grad de îndeplinire elemente de proces E1 ... En < 70 % 
- Grad de îndeplinire subelemente analizei de proces producţie 

Eu1 .. Eu7 < 70 % 
- Cel puţin o întrebare cu asterisc a fost evaluată cu 0 
Regulile de declasare se aplică de către echipa de audit. 
Regula de declasare aplicată trebuie documentată în 

raportul de audit. 
 
Proces de audit descris detailat. 
Un proces este alcătuit dintr-o reţea de paşi de proces 

prezentat în figura 8. 
Se pune accent pe analiza intefeţelor paşilor de proces. 
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Metodele utilizate pentru identificarea riscurilor potenţiale dintr-
un proces sunt: Brainstorming, Diagrama Ishikawa, 5 DE CE, FMEA, 
Analiza TURTLE, ... 

 
Fig. 8  Analiza procesului prin paşi de proces 

 
În figura 9 este prezentată repartizarea întrebărilor pe un model 

Turtle. 
 

 
 

Fig. 9  Repartizarea conţinutului întrebărilor pe un model Turtle 
 

Pentru prima dată apare un cod deontologic al auditorilor  
 
- Auditorii de proces trebuie să-şi desfăşoare activitatea ţinând 

cont de legislaţie şi într-un spirit de cinste şi corectitudine. 
- Auditorii de proces trebuie, în mod continuu, să-şi dezvolte 

cunoştiinţele de specialitate. 
- Comportamentul auditorilor de proces trebuie să fie de aşa 

natură încât renumele şi prestigiul organizaţiei de care aparţin să nu 
aibă de suferit. 

       
   

Interfaţa 
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- Auditorii de proces trebuie să respecte clauza de 
confidenţialitate la anumite informaţii şi doar în condiţii bine stabilite ale 
legii le poate divulga. 

- Auditorii de proces nu au voie să accepte contracte care pot 
cauza unele conflicte de interese în domeniul profesional. 

- Auditorii de proces nu au voie să utilizeze în mod necinstit 
informaţiile primite în timpul auditului, în nume propriu sau pentru terţi. 
 

Matricea de calificare 
În figura 10 sunt prezentate cerinţele referitoare la auditori. 
 

 
 

Fig. 10  Cerinţe referitoare la auditori 
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