
Experienţă trainer: 
Cristina Musat 

Experienţă în Lean 
- Membru fondator LeanRomania (Asociaţia Experţilor Lean din România, înfiinţată în 2005 – 

www.lean.ro) 
- Autor http://leanromania.wordpress.com 
- Trainer pentru 14 serii de cursuri în „Lean Manufacturing”, organizate în perioada 2005 - 2008 
- Consultanţă pentru aplicarea unor metode Lean la Rottaprint Cluj, Banini Cluj, Vesta Bucureşti, 

Modul Design Bucureşti, PRINCO GROUP Tîrgovişte, Technoelectric Bucureşti, TET Piatra 
Neamţ, în perioada 2005 - 2008 

- Co-autor al standardelor ocupaţionale pentru patru ocupaţii noi: METODIST (cod COR 214906), 
RESPONSABIL PROCES (cod COR 241931), SPECIALIST ÎMBUNĂTĂŢIRE PROCESE (cod COR 
241928) şi MANAGER ÎMBUNĂTĂŢIRE PROCESE (cod COR 241946), disponibile pe www.cnfpa.ro  

- Partener pentru autorizarea a cursurilor de specializare pentru cele patru ocupaţii menţionate 
mai sus, de către CNFPA, în 2007 şi trainer pentru 2 serii de cursuri pentru specializarea de 
„Metodist”, „responsabil proces”, „specialist îmbunătăţire procese” şi a unei serii de „manager 
îmbunătăţire procese”, în 2007 - 2008 

Experienţă profesională şi pregătire  
- Inginer, specializarea Aeronave (promoţia 1985), cu activitate de inginer tehnolog pentru 

prelucrări de profile subţiri din metale şi materiale compozite la IAR Braşov, inginer industrial 
şi responsabil calitate în cadrul unui institut de proiectare de întreprinderi productive – 
specializare pe industria auto şi industria de produse speciale, pînă în 1994 

- Expert în echipa CNFCMAC (Centrul Naţional de Formare, Consultanţă şi Management 
pentru Asigurarea Calităţii), înfiinţat de Institutul Român de Standardizare, ca urmare a 
transferului de know-how de la AFNOR, 1994 – 1996. A fost o perioadă de colaborare la 
crearea unei strategii naţionale pentru îmbunătăţirea calităţii în România, de participare ca 
trainer la numeroase serii de cursuri de pregătire în managementul calităţii pentru sute de 
participanţi din întreprinderi din România, dar şi de contact cu metodele folosite în Franţa, 
SUA şi Japonia în domeniul standardizării şi controlului proceselor.  

- Trainee şi trainer în domeniul managementului mentenanţei industriale; lecţia învăţată în 
această perioadă a fost că nu anul de fabricaţie şi complexitatea echipamentelor de producţie 
asigură performanţe bune, ci cultura organizaţională şi modul de management al resurselor 
disponibile, 1996 – 1997 

- Director al centrului de formare Fiatest Bucureşti,1998 – 2001 
- Director al departamentului de proiecte al CNIPMMR şi colaborare ca trainer şi consultant cu 

diferite organizaţii şi firme de consultanţă (QAkademia, AGPITT, INDCONSULT, QCERT, 
ECIPA), 2001 – 2006 

- Director Philean (www.philean.ro), din 2006 
- Membru ESREA (European Society for Research on the Education of Adults, www.esrea.org), 

din 2008 
- Participare la cursuri de ToT (sept. 1995 – AFNOR, sept. 1996 – ianuarie 1997 – CIMI, Franţa 

şi feb. 2007 – Romarketing Oradea) şi experienţă ca trainer, din 1996 – 85 serii de cursuri 
(peste 1200 de cursanţi, aprox. 300 zile efective de curs), cu teme din următoarele domenii: 
managementul şi îmbunătăţirea calităţii, managementul proiectelor, formarea formatorilor, 
AMDEC, SPC, rezolvarea problemelor şi rezolvarea creativă a problemelor, managementul 
mentenanţei, Lean Manufacturing, comunicare, coaching, modele de excelenţă (CAF şi 
EFQM), CSR, competenţe sociale pentru manageri şi pentru managerii de inovare, Policy 
Deployment, metodist, responsabil proces, specialist îmbunătăţire procese, manager 
îmbunătăţire procese) 

- Manager de proiect şi/sau membru în echipa de proiect pentru peste 30 de proiecte cu 
finanţare nerambursabilă (Leonardo da Vinci, Socrates – Grundtvig, Phare, INFRAS, CALIST, 
alte programe de finanţare) 

Participare la evenimente naţionale şi internaţionale - Speaker sau moderator la diverse evenimente 
naţionale şi internaţionale, printre care: 

- CCF `98– a V-a conferinţă internaţională de Calitate, Fiabilitate, Mentenabilitate,– lucrarea 
„Eficacitatea şi eficienţa mentenanţei”, Sinaia, 29.10.1998 

- Conferinţa internaţională „Basel II pentru IMM-uri: Viitorul accesului IMM la finanţare”, 30 sept. 
2005, Bucureşti  

- Conferinţa naţională organizată în România în cadrul Campaniei pan-europene de 
responsabilitate sociala pentru IMM-uri, 15 – 16 mai 2005, Bucureşti 

- Seria de simpozioane organizate de CITAf cu tema „Modalităţi de sprijinire a inovării şi 
transferului tehnologic” – 2004 – 2006, Bucureşti 


