
Metodistul este persoana care proiectează şi 
dimensionează procesele şi procedeele specifice de 
lucru desfăşurate într-o organizaţie.  

Participarea la acest stagiu de specializare permite 
dobîndirea competenţelor profesionale în 
conformitate cu standardul ocupaţional 
„Metodist” (cod COR 214906). 

Durata: 72 de ore, din care 24 de ore de pregătire 
teoretică şi 48 de ore de pregătire practică  

Perioada: 18  - 20 iunie 2009 

Loc de desfăşurare: Bucureşti  

(adresa exactă va fi comunicată la confirmarea 
înscrierii) 

Condiţii de participare: Participanţii trebuie să aibă 
studii universitare tehnice şi minim un an de 
experienţă profesională. Acte necesare pentru 
înscriere:  copii după diploma de studii, certificat de 
naştere, act de identitate, certificat de căsătorie 
(dacă este cazul), dovezi din care să reiasă 
experienţa profesională. 

Înscrierea se va realiza, în limita numărului maxim 
admis (20 de persoane), pe baza dosarelor de 
înscriere complete, în ordinea primirii lor. Dosarul de 
înscriere constă în formularul de înscriere completat, 
documentul ce atestă efectuarea plăţii taxei de 
participare la curs şi a copiilor după documentele 
necesare conform procedurii CNFPA de autorizare a 
cursurilor. 

Preţ: 1200 lei + TVA. Dacă o organizaţie doreşte să 
înscrie mai mulţi participanţi, contactaţi-ne pentru a 
vă oferi o reducere de preţ. 

Trainer: Cristina MUŞAT 

Despre trainer:  

◊ Este membru fondator  al Asociaţiei Experţilor 
Lean din România. 

◊ A elaborat standardul ocupaţional pentru 
metodist şi, împreună cu QCERT SRL Suceava, 
a autorizat primul curs de specializare pentru 
metodişti în România. Primele cursuri au fost 
realizate în noiembrie 2007. 

◊ Are o experienţă de peste 12 ani în conceperea 
şi susţinerea unor diferite tipuri de acţiuni de 
training, după absolvirea a 3 cursuri de formare 
a formatorilor, două în România (1995 şi 2007) 
şi unul în Franţa (1996—1997).  

A3 .  C ur s de sc h is  a u to r i za t  

Un proiectant ştie că a atins 
perfecţiunea nu atunci cînd nu 
mai are nimic de adăugat, ci 

atunci cînd nu mai poate 
elimina nimic. (Antoine de 
Saint-Exupery) 

mai plăcut, mai bine, mai repede

Cod curs: A3 

Curs deschis autorizat, organizat în 

colaborare cu QCERT SRL 

Peste un an vei dori să fi 
început de astăzi. (Karen Lamb) 

Pentru înscriere, completaţi formularul disponibil pe 
http://philean.wordpress.com şi transmiteţi-l scanat la 
info@philean.ro. 

Pentru mai multe informaţii, 

vizitaţi: 

http://www.philean.ro 

http://philean.wordpress.com 
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Analiza capacităţii procesului 

Determinarea mărimii lotului de producţie 
specific pentru realizarea unui flux continuu 

Metoda SMED de reducere a timpului de reglaj 
la schimbarea producţiei 

 Problemele organizării fluxurilor continue  

Metoda SMED de reducere a timpului de 
reglaj la schimbarea producţiei 

Identificarea tipurilor de activităţi de reglaj la 
schimbarea fabricaţiei 

Metode de reducere a timpului de reglaj la 
schimbarea producţiei 

Planificarea aplicării metodei SMED 

Recapitulare, concluzii, bibliografie 

Me t o do lo g ie  

Mod de desfăşurare: 3 zile de pregătire teoretică 
şi minim 6 zile pentru pregătire practică la sediul 
clientului. 
Cursul implică utilizarea metodei afirmative, 
însoţită de metoda activă, ce îmbină partea 
teoretică (prezentarea de definiţii, metode, 
tehnici, cu aport teoretic)  cu implicarea activă  
pentru lucrul în subgrupe (exerciţii de grup, 
simulări, dezbateri, prezentări în plen ale lucrului 
în echipă, schimburi de experienţă, studii de caz, 
aplicaţii, discuţii etc.). 

R e fe r in ţe  

Teletrans Bucureşti, Siretul Paşcani, Conagra 
Bacău, Instcomp Suceava, Interfax Siret, Novafil 
Suceava 

Competitivitatea unei întreprinderi depinde de 
produsele / serviciile furnizate prin procese interne 
stabile şi controlate, respectiv eficace şi eficiente.  Din 
acest motiv, firmele care doresc să devină sau să 
rămînă competitive, au nevoie de persoane cu 
competenţe în domeniul proiectării şi controlului 
proceselor, dar şi pentru identificarea metodelor de 
îmbunătăţire specifice şi pentru coordonarea eforturilor 
interne de schimbare.  

C o n ţ i nu t  

Introducere 

Iniţiere în sistemul Lean de management 
Definiţii şi principiile Lean Manufacturing şi 
diferitele moduri de organizare a proceselor 

Tipuri de activităţi şi pierderi asociate 

Premisele managementului proceselor 

Metode de standardizare a muncii 

Principalele instrumente ale sistemului Lean 

Determinarea timpilor de lucru 
Utilitatea cunoaşterii structurii timpului de lucru 

Structura timpilor de lucru 

Analiza structurii de timp 

Metoda de determinare a randamentului sintetic 

Tipuri de metode de determinare a timpilor de 
lucru 

Metoda timpilor standard, a studiului de timp, a 
observaţiilor instantanee (Work Sampling) 

Determinarea numărului de observaţii necesare 

Stabilirea rutelor pentru efectuarea observaţiilor 

Stabilirea stărilor de lucru posibile 

Planificarea realizării observaţiilor 

Metode de organizare a fluxurilor continue de proces 
(JIT, KANBAN, HEIJUNKA, Bucket Brigades) 

Avantajele fluxului continuu de proces 

Metoda Just-in-Time (JIT) 

Metoda KANBAN 

Metoda Heijunka de nivelare a capacităţii 
proceselor 

Metoda „Bucket Brigades” de organizare a fluxului 
continuu pentru activităţi preponderent manuale 

S c o p  

◊ Înţelegerea modului în care procesele se 
integrează la nivelul general al organizaţiei şi 
determinarea parametrilor specifici ai 
metodelor adecvate de producţie, inclusiv 
metode de măsurare şi control, condiţii 
specifice de lucru, indicatori relevanţi de 
urmărit, metode şi mijloace de organizare 
(umane, materiale, metodologice) - necesare 
pentru realizarea unor procese performante, 
dimensionarea corectă a proceselor 
necesare şi a metodelor de producţie.  

P u b l i c  

Specialişti—responsabili de departamente 
funcţionale sau de procese, personal din 
departamentul “Metode” 

O b i e c t i v e  d e  î n vă ţ a r e  

La  finalizarea acţiunii de specializare, fiecare 
participant va putea să: 

◊ Descrie diferite moduri de organizare a 
proceselor  

◊ Identifice timpi specifici de lucru şi să 
aplice metode pentru determinarea lor  

◊ Identifice metode de organizare a 
fluxurilor continue  

◊ Aplice metoda SMED (Single Minute 
Exchange of Die) 

Cod curs: A3 
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