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Să ieşim din labirint! 

Bună ziua! 

V-aţi gîndit vreodată că multe dintre activităţile care se realizează într-o organizaţie se desfăşoară ca 
într-un labirint? Adică oamenii încep—adesea cu entuziasm—activitatea, iar pe parcurs mulţi deviază de la 
calea cea mai simplă, cea mai rapidă şi cea mai ieftină pentru a rătăci pe căi întortocheate şi deseori 
blocate, pînă la obţinerea rezultatelor necesare. 
De multe ori, depăşirea termenelor este ceea ce se observă imediat în aceste cazuri de “rătăciri”. Însă 
pierderile globale sînt mult mai mari, şi ar putea fi evidenţiate pe multiple planuri (refacerea unor 
activităţi, ore suplimentare, demotivare).  De aceea preocupările pentru îmbunătăţirea proceselor unei 
organizaţii ar trebui să urmărească “îndreptarea” şi “semnalizarea” traseelor din labirint, pentru a reduce 
probabilitatea de “rătăcire” a drumului direct către ţinta propusă. 

Dacă ar fi să ne referim şi la eficienţa activităţilor, ar trebui să ştiţi că, în medie, activităţile care 
adaugă valoare produselor sau serviciilor furnizate clienţilor reprezintă doar circa 5% din totalul 
activităţilor efectuate într-o organizaţie.  După cum spunea Peter Drucker: “Nimic nu este mai nefolositor 
ca realizarea cu maximă eficienţă a ceea ce nu este de fapt necesar.”. Aşadar, înainte de a trece la 
îmbunătăţirea proceselor interne, ar trebui să “sistematizaţi” organizaţia-labirint, pentru a deveni o 
organizaţie-parc (spaţii largi, aerisite, motivante, cu cîteva trasee clar delimitate, dar flexibile). 

Dacă vi se pare că faceţi parte dintr-o organizaţie-labirint, Philean CT are plăcerea să vă invite să 
descoperiţi cîteva instrumente utile pentru ieşirea din labirint, specifice sistemelor Lean de management. 
Principiile Lean se aplică în orice tip de organizaţie, adică oriunde există procese şi necesitatea de 
productivitate, competitivitate, costuri directe şi indirecte reduse, durate mici de satisfacere a 
cerinţelor clienţilor, stocuri minime, flexibilitate si personalizarea produselor în funcţie de cerinţele 
clientului, fără investiţii semnificative. 

 Astfel, vă propunem să luaţi parte la cele două module de iniţiere în Lean, ce se vor organiza în 
Bucureşti, în perioada martie—mai  
2009, sau să consultaţi oferta noastră 
standard, compusă din cursuri deschise 
autorizate şi non-formale, pe care le 
organizăm conform unui calendar 
prestabilit sau la cerere (detalii se află 

la adresa http://philean.wordpress.com  sau le puteţi cere la info@philean.ro). 
Participarea la aceste stagii vă va permite astfel să cunoaşteţi principiile Lean şi să aplicaţi o serie de 

metode cu un impact major asupra organizării, gestionării eficiente şi îmbunătăţirii proceselor interne din 
cadrul firmei dvs. 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 subgrupe 
(exerciţii, simulări, jocuri de roluri, schimburi de experienţă, studii de caz, discuţii etc.).  

Avantajul participării este că metodele prezentate au fost deja verificate de mai multe ori în practică 
în România, începînd din 2004, iar firmele care au aplicat Lean au obţinut rezultate semnificative, 
respectiv o îmbunătăţire a productivităţii cu 5—30%, concomitent cu o reducere a timpului de producţie 
cu circa 80% şi o diminuare cu aprox. 50% a stocurilor.  

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare dorite şi vă invităm să ne vizitaţi pe net, 
dacă doriţi să aflaţi mai multe despre noi. Dacă vă interesează propunerea noastră, alăturat se află 
formularul de înscriere şi o scurtă prezentare a trainerului. Pentru înscriere, este suficient să completaţi, 
semnaţi şi ştampilaţi formularul de înscriere şi să îl transmiteţi scanat la info@philean.ro. Dat fiind 
numărul limitat de locuri, participarea va fi definitivă doar după confirmarea înscrierii într-una din 
grupele organizate şi după plata taxei de participare. 

Cu convingerea că vom avea oportunitatea să ne întîlnim cu ocazia acestor stagii de iniţiere în 
Lean şi că veţi dori mai multe informaţii despre celelalte cursuri pe care le oferim, vă aşteptăm alături de 
noi. 

Cu stimă,  
Cristina MUŞAT, Director Philean CT 

P.S. Pentru mai multe informaţii, contactaţi-ne telefonic la 0745 252428, 0788 786244 sau prin e-mail la 
info@philean.ro. Despre Philean puteţi afla mai multe dacă ne vizitaţi la http://www.philean.ro, http://

philean.wordpress.com şi http://leanromania.wordpress.com. 
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mai plăcut, mai bine, mai repede

Modulul 1—Noţiuni de bază în Lean Manufacturing 
pentru cunoaşterea şi îmbunătăţirea proceselor 

Modulul 2—Metode avansate de Lean Manufacturing 
şi etape pentru trecerea la sistemul Lean 
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