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Cum ar putea să ne fie mai bine, lucrînd mai bine, mai plăcut şi mai eficient? 

V-aţi gîndit vreodată că multe dintre activităţile care se realizează într-o organizaţie, fără să fie 
întotdeauna indispensabile,  durează mai mult decît este necesar şi consumă prea multe resurse 

(timp, materiale, bani, competenţe), fără să ducă însă întotdeauna la cele mai bune rezultate? 

De multe ori, indiferent de organizaţie, se pot uşor identifica o serie de simptome neplăcute: 
depăşirea termenelor de livrare sau a cheltuielilor planificate, calitate nu întotdeauna acceptabilă 

din prima a rezultatelor, climat organizaţional tensionat. Însă pierderile sînt mult mai mari la 
nivelul organizaţiei, pentru că adeseori este nevoie să se multiplice eforturile necesare – pentru a 

se reface unele activităţi sau rezultate neadecvate, concomitent cu găsirea şi aplicarea unor soluţii 

de reducere a insatisfacţiei clienţilor nemulţumiţi - ceea ce adesea înseamnă ore suplimentare, 

consumuri mai mari de resurse, dar şi demotivarea angajaţilor. 

La fel se întîmplă adesea şi în viaţa personală. Nu întotdeauna ne dăm seama că „automatismele” 
pe care le lăsăm să acţioneze în prea multe situaţii nu fac decît să reproducă un mod anterior de 
lucru care nu se mai potriveşte întotdeauna cu contextul real. 

Deci, dacă v-aţi confruntat vreodată cu astfel de situaţii şi doriţi să înţelegeţi cum se pot elimina 
obstacolele care vă fac să consumaţi prea multe resurse vitale, fără consecinţe imediate mai 
bune, vă propunem un concept util – metodologia Lean – care porneşte de la definirea valorii 
pentru client (valoare = „ceea ce clientul este dispus să plătească”). Obiectivul Lean este de a 
stabiliza toate procesele, pentru a fi capabile de a se desfăşura în flux continuu (respectiv de a se 
respecta nivelul proiectat de disponibilitate, randament, repetabilitate, calitate, variabilitate, 

consumuri). În acest scop se urmăreşte reducerea pierderilor, astfel că procesele interne trebuie 
permanent analizate din punctul de vedere al valorii adăugate şi al pierderilor – respectiv al 
acelor acţiuni şi decizii care fie adaugă valoare pentru client, fie măresc costul de producţie fără 
a adăuga valoare. Iar consecinţa logică este că îmbunătăţirea performanţelor vine fie din 
maximizarea efectelor proceselor care adaugă valoare, fie din minimizarea celor ale proceselor 
care determină pierderi, fie prin acţiunea concomitentă a ambelor categorii de procese. 
Reducerea pierderilor, fluxul de valoare, flexibilitatea proceselor sînt componentele esenţiale ale 
organizaţiei Lean, indiferent de domeniul de activitate, fie că este vorba de producţie, servicii 
(publice, financiare, educaţionale, de sănătate etc.). Deci, ce înseamnă Lean de fapt? Să găsim acel 
mod de lucru care să ne permită să risipim cît mai puţine resurse în ceea ce facem de obicei, de 
fapt să nu le consumăm fără rost, mai ales fără să adăugăm valoare pentru cei care beneficiază 
de rezultatele muncii noastre. 

Philean are aşadar plăcerea să vă invite să descoperiţi cîteva dintre principiile şi instrumente 
utile pentru a face să ne fie mai bine, lucrînd mai plăcut şi mai eficient, luînd parte la un curs 

de iniţiere în Lean organizat la Bucureşti, în perioada 23 – 25 iunie 2011. 

Participarea la acest curs vă va permite să cunoaşteţi metode utile de management şi 
îmbunătăţire a proceselor desfăşurate într-o organizaţie, care să permită reducerea 
consumurilor şi a costurilor prim eliminarea pierderilor curente, creşterea productivităţii, 
îmbunătăţirea competitivităţii. Aceste obiective pot fi atinse deoarece cursul are o structură 
modulară şi se utilizează metoda activă de formare, care implică alternarea părţilor de aport 
teoretic cu lucrul în grup (exerciţii, simulări, jocuri de roluri, schimburi de experienţă, studii de caz, 

discuţii etc.). 

După încheierea cursului, asigurăm suport la distanţă pentru primele 6 luni de aplicare a 
principiilor şi metodelor abordate pe parcursul pregătirii. Astfel, la cerere, vom oferi răspunsuri 
şi propuneri pentru rezolvarea punctuală a unor probleme apărute pe parcursul primului 
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proiect propriu-zis de îmbunătăţire realizat. 

Agenda: 
Ziua 1 

09:00 – 09:30 Bun venit 

09:30 – 11:00 Introducere Lean – elemente de bază (principii, pierderi, instrumente) 

11:00 – 11:15 Pauză 

11:15 – 13:00 Discuţii, exemple şi simulare Lean 

13:00 - 14:00 Pauză de prînz 

14:00 – 15:30 Premise Lean: munca standardizată, procese stabile 

15:30 – 15:45 Pauză 

15:45 – 16:30 VSM – Harta fluxului de valoare 

16:30 – 17:00 Recapitulare Ziua 1 şi discuţii 

Ziua 2 

09:00 – 09:30 Recapitulare Ziua 1 

09:30 – 11:00 Managementul fluxului de producţie: fluxuri Push – Pull, flux continuu, JIT, Heijunka, 

KANBAN, SMED 

11:00 – 11:15 Pauză 

11:15 – 13:00 Simulare flux Push – Pull 

13:00 - 14:00 Pauză de prînz 

14:00 – 15:30 Managementul fluxului de producţie: fluxuri Push – Pull, flux continuu, JIT, Heijunka, 

KANBAN, SMED (cont.) 

15:30 – 15:45 Pauză 

15:45 – 16:30 Managementul fluxului de producţie: fluxuri Push – Pull, flux continuu, JIT, Heijunka, 

KANBAN, SMED (cont.) 

16:30 - 17:00 Recapitulare Ziua 2 şi discuţii 

Ziua 3 

09:00 - 09:30 Recapitulare Ziua 2 

09:30 - 11:00 Managementul locului de muncă: 5S, management vizual, Poka Yoke 

11:00 – 11:15 Pauză 

11:15 – 13:00 Indicatori Lean 

13:00 - 14:00 Pauză de prînz 

14:00 – 15:00 Evaluare Lean 

15:00 – 16:30 Etape pentru transformarea Lean 

16:30 – 17:00 Discuţii finale şi evaluare curs 

Condiţii generale 

Înscrierea se face prin transmiterea formularului anexat completat la info@philean.ro; 
înscrierea va fi confirmată după plata taxei de participare, în ordinea cronologică a încasării 
plăţilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula sau replanifica cursul, dacă nu se poate 
constitui grupa cu numărul minim de participanţi. 

Taxa de participare: 1000 lei + TVA/participant1  

Taxa de participare include: 

� 3 zile de curs (8 ore/zi, din care 6,5 ore de curs efectiv pe zi) 
� Suport de curs în limba română şi aplicaţii practice interactive 
� Mediu relaxat de învăţare, pauze zilnice de cafea şi de prînz 
� Suport post-livrare (prin e-mail sau telefon) pe perioada realizării primului proiect 

de îmbunătăţire 

Politica de reduceri oferite: 

� 5% reducere pentru fiecare dintre participanţii înscrişi de aceeaşi organizaţie, cu 
excepţia primului. (pentru organizaţiile care înscriu mai mult de 1 participant) 

� 5% reducere pentru clienţii LeanRomânia şi pentru clienţii Philean. 

                                                             
1
 Nu include cheltuielile de cazare şi transport pentru participanţi, sau alte cheltuieli făcute de aceştia pe durata 

cursului. Organizatorii cursului nu asigură transportul şi cazarea participanţilor. 
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Mai multe detalii puteţi obţine telefonic (Cristina Musat—0745252428), la info@philean.ro sau 
intrînd în dialog pe http://www.leanblog.ro pe teme specifice sistemului Lean. 

Dacă vă interesează propunerea de a învăţa cum să îmbunătăţiţi procesele din cadrul 
organizaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea, alăturat se află formularul de înscriere - este 
suficient să completaţi, semnaţi şi ştampilaţi formularul de înscriere şi să îl transmiteţi scanat la 
info@philean.ro. Confirmarea înscrierii se va face după plata taxei de participare. 

Ca bonus, începînd din 2010, Philean oferă pentru toţi clienţii cursurilor sale deschise sau in-
house, participare gratuită la cursurile la distanţă (deja existente sau care vor apărea în viitor), 
pentru a aprofunda cîte o metodă Lean, în vederea aplicării ei efective în practică. Pentru 
moment, sînt deschise cursurile referitoare la 5S – Managementul performant al locului de 
muncă, Cele 7 pierderi Lean care ne diminuează profitul şi performanţele şi SMED – 
schimbarea rapidă de fabricaţie. În pregătire se află cursurile la distanţă referitoare la 

Management vizual, TPM şi Poka-Yoke. De această facilitate pot beneficia maxim 5 de persoane 
din cadrul firmei cliente – cu asigurarea feedback-ului de la Philean, dar textul cursului la 
distanţă poate fi apoi difuzat în interiorul firmei către toţi cei interesaţi (prin asigurarea 
mentoratului de către participanţii la cursul iniţial sau de alţi traineri interni). 

Cu convingerea că vom avea oportunitatea să ne cunoaştem şi că veţi dori mai multe informaţii 
despre metodele de reducere a pierderilor în această perioadă de constrîngeri majore, vă 
aşteptăm alături de noi. Iar dacă timpul şi distanţa nu vă permit să luaţi parte la cursurile 
noastre deschise, vă invităm să parcurgeţi cursurile la distanţă oferite de Philean (vezi 
http://www.leanblog.ro). 

Cu deosebită stimă,  
Cristina MUŞAT, Director Philean CT 
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Despre trainer        Cristina MUŞAT 

- Trainer din 1995 – peste 130 de cursuri, cu peste 1800 de participanţi, cu teme din domenii 
diferite: 

▫ Management şi îmbunătăţirea proceselor: Lean, AMDEC, SPC, TPM, rezolvarea 

problemelor şi rezolvarea creativă a problemelor, managementul mentenanţei, 

managementul şi îmbunătăţirea calităţii, modele de excelenţă (CAF şi EFQM) 
▫ Dezvoltarea resurselor umane: comunicare, coaching, creativitate, lucru în echipă, 

CSR, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, competenţe sociale pentru manageri 

şi pentru managerii de inovare 
▫ Cursuri autorizate CNFPA: metodist, responsabil proces, specialist îmbunătăţire 

procese, manager îmbunătăţire procese, manager de proiect, formator 

- Expert Lean în echipa Universităţii Transilvania din Braşov, în cadrul proiectului european 
Erasmus „Lean Learning Academy”, 2009 - 2011 

- Trainer în echipa Fiatest pentru cursuri în domeniul Lean la FORD Craiova (FPS; FTPM, 

Kaizen, Lean Behaviours, Synchronous Material Flow, Working in Teams, Policy Deployment, 

Basic Problem Skills, FPS Measurables & ISPC), 2008 - 2010 
- Autor http://philean.wordpress.com, http://www.leanblog.ro şi co-autor 

http://www.leansixsigmablog.ro 
- Expert pentru evaluarea CAF (pe baza modelului de excelenţă al EFQM) la ANFP în 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  

- Autor de cursuri autorizate de CNFPA din 2004 – pentru specializarea în următoarele 
ocupaţii: MANAGER DE PROIECT, FORMATOR, METODIST, RESPONSABIL PROCES, SPECIALIST 

ÎMBUNĂTĂŢIRE PROCESE, MANAGER ÎMBUNĂTĂŢIRE PROCESE 
- Membru fondator LeanRomania (Asociaţia Experţilor Lean din România, înfiinţată în 2005 – 

www.lean.ro) 
Experienţă şi pregătire profesională 

- Inginer, specializarea Aeronave (promoţia 1985), cu activitate de inginer tehnolog pentru 
prelucrări de profile subţiri din metale şi materiale compozite la IAR Braşov (1985- 1988), 
inginer industrial şi responsabil calitate la IPCM Bucureşti – institut de proiectare de 
întreprinderi productive – specializare pe industria auto şi industria de produse speciale, 
pînă în 1994 

- Expert în managementul calităţii la Institutul Român de Standardizare – Centrul Naţional de 
Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii, 1994 – 1996 

- Trainer în managementul mentenanţei industriale în cadrul firmei franco-române GAME, 
1996 – 1998 

- 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 
- 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) 
- Evaluator EFQM pentru Premiul European al Calităţii, în 2000 
- Participare la cursuri de ToT (sept. 1995 – AFNOR, sept. 1996 – ianuarie 1997 – CIMI, Franţa) 

şi trainer certificat CNFPA din feb. 2007 – Romarketing Oradea 


