
Managerul îmbunătăţire procese gestionează 
sistemul în care se desfăşoară îmbunătăţirea 
continuă a proceselor interne dintr-o organizaţie.  

Participarea la acest stagiu de specializare permite 
dobîndirea competenţelor profesionale în 
conformitate cu standardul ocupaţional „Manager 
îmbunătăţire procse” (cod COR 241946 ). 
Durata: 72 de ore, din care 24 de ore de pregătire 
teoretică şi 48 de ore de pregătire practică  
Perioada: 9—11 iulie 2009 

Loc de desfăşurare: Bucureşti (adresa exactă va fi 
comunicată la confirmarea înscrierii) 

Condiţii de participare: Participanţii trebuie să aibă 
cel puţin studii universitare 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. Mai multe detalii despre înscriere se află 
în catalogul de training — 2008. 

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).  

A6 .  Curs desch is  au to r i za t  

Să nu-ţi fie frică niciodată că 
avansezi prea lent, să-ţi fie 
frică doar cînd stai pe loc. 

(proverb chinez) 

mai plăcut, mai bine, mai repede

Cod curs: A6 

Curs deschis autorizat, organizat în 

colaborare cu QCERT SRL 

(www.qcert.ro) 

Fie eşti parte a problemei, fie eşti 
parte a soluţiei, fie eşti doar o parte 

a decorului de fundal. (J.D. Zeik) 

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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îmbunătăţire procese 

Identificarea şi formularea problemelor cronice 
Metode de analiză şi de sinteză pentru 
identificarea soluţiilor potenţiale şi selectarea 
celei mai potrivite soluţii pentru rezolvarea 
problemei 

Organizarea afacerii orientate spre client  
Necesităţi implicite şi explicite  specifice ale 
clienţilor (interni şi externi) 

Rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei 

Dificultăţile obişnuite într-o echipă 

Metode de îmbunătăţire a lucrului în echipă 

Recapitulare, concluzii, bibliografie 

Me todo log 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.). 

Re fe r in ţe  
Prorad Service Suceava, ACET Suceava, Iasitex Iaşi, 
Siretul Paşcani, Teletrans Bucureşti, Euro Casting 
Iaşi, Instcomp Suceava, Interfax Siret, ASAM Iaşi, 
Scudas Paşcani 

Managerul îmbunătăţire 
procese are rolul de a 
gestiona un sistem 
organizat astfel încât să permită abordarea şi 
rezolvarea continuă a problemelor apărute în 
timpul activităţilor curente, pentru a permite 
îmbunătăţirea continuă a rezultatelor obţinute 
(reducerea consumurilor şi costurilor, creşterea 
productivităţii, reducerea timpului de livrare, 
creşterea flexibilităţii în satisfacerea cerinţelor 
clienţilor, etc. – toate aceste îmbunătăţiri având ca 
efect creşterea competitivităţii).  

Con ţ inu t  

Introducere 

Avantajele sistemului de management Lean 

Principiile Lean Manufacturing 
Diferenţe culturale între abordarea tradiţională şi 
abordarea Lean de organizare a proceselor 

Avantajele aplicării filozofiei Lean 

Autoevaluare sistem Lean 
Metode de evaluare a stadiului atins în 
transformarea Lean a întreprinderii 

Diferite proceduri de evaluare Lean 

Management vizual 

Conceptual de “Uzina vizuală” (Andon) 

Tipuri de semnalizare pentru management vizual 
Metode de comunicare vizuală a rezultatelor 
proceselor 

Indicatori Lean şi plan de îmbunătăţire 

Tipuri de indicatori Lean 
Sistemul de măsurare a performanţelor prin 
indicatori Lean  

Metoda fişei de scor ponderat (BSC) 

Matricea de dezvoltare a indicatorilor Lean 

Elemente de managementul schimbării  

Strategii de trecere la Lean 
Metode de abordare a trecerii la Lean (Hoshin 
Kanri,Gemba Kaizen,Yokoten) 
Etape spre LEAN. Metodologia de transformare 
într-o întreprindere Lean 

Planul de îmbunătăţire 
Competenţe sociale ale managerilor de 

S co p  

◊ Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor şi 
avantajelor sistemului Lean de management 
pentru eliminarea pierderilor 

◊ Realizarea managementului vizual al locurilor 
de muncă  

◊ Alegerea indicatorilor adecvaţi pentru 
evaluarea performanţelor proceselor şi a 
progresului înregistrat  

◊ Realizarea planului de îmbunătăţire a 
proceselor 

P u b l i c  

Manageri, specialişti, personal din 
departamente funcţionale 

Ob i e c t i v e  d e  î n v ă ţ a r e  

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

◊ Să înţeleagă principiile şi avantajele 
sistemului Lean de management pentru 
eliminarea pierderilor 

◊ Să definească domeniile de activitate pentru 
auto-evaluarea sistemului Lean de 
management  

◊ Să aplice şi să adapteze diferite modele de 
auto-evaluare a sistemului Lean pentru 
situaţii specifice   

◊ Să cunoască, să selecteze şi să aplice 
metode adecvate pentru managementul 
vizual la diferite locuri de muncă 

◊ Să înţeleagă modul în care se poate utiliza 
un sistem de indicatori Lean pentru 
îmbunătăţirea continuă a proceselor interne  

◊ Să poată realiza un plan de îmbunătăţire a 
proceselor  

◊ Să aplice elemente specifice pentru 
conducerea echipei de îmbunătăţire a 
proceselor (aspecte ale procesului de 
comunicare, semnificaţia orientării către 
client, metode de creare şi dezvoltare a 
echipei de îmbunătăţire a proceselor) 

Cod curs: A6 
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