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Să ieşim mai repede 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 unora dintre rezultatelor 
necesare. 

De multe ori, în aceste cazuri de “rătăciri” se poate observa depăşirea termenelor şi a 
cheltuielilor planificate, precum şi o calitate nu întotdeauna acceptabilă a rezultatelor. Însă 
pierderile globale sînt mult mai mari, determinate fiind de necesitatea de a reface unele 
activităţi sau rezultate, ore suplimentare, demotivarea operatorilor.   

Dacă vi se pare că faceţi parte dintr-o organizaţie-labirint şi doriţi să evitaţi traseele care 
consumă prea multe resurse fără să ducă direct la rezultate, Philean CT are plăcerea să vă 
invite să descoperiţi cîteva instrumente utile pentru găsirea rapidă a ieşirilor din labirint. 

În acest scop, vă propunem să luaţi parte la unul din cursurile de specializare 
autorizate de CNFPA*), organizate în Bucureşti, în perioada iunie—iulie 2009conform 
tabelului alăturat: 
*) autorizarea 

permite emiterea de 
diplome recunoscute în 
România 

**) durata din 
tabel se referă doar la 
durata părţii 
teoretice; fiecare curs are şi o parte practică (mai multe detalii se află în pliantele ataşate)  

Participarea la aceste stagii vă va permite să cunoaşteţi metode utile de proiectare, 
gestionare şi îmbunătăţire a proceselor desfăşurate într-o organizaţie, care să permită 
reducerea consumurilor şi a costurilor, creşterea productivităţii, îmbunătăţire 
competitivităţii. Aceste obiective pot fi atinse deoarece cursurile au 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.). La final, fiecare participant va pregăti o lucrare practică şi va da un 
examen de absolvire, pentru a putea obţine diploma de specializare într-o nouă ocupaţie. 

Mai multe detalii puteţi obţine telefonic (Cristina Musat—0745252428 sau Magda Grossu—
0722540782), la info@philean.ro sau intrînd în dialog cu noi pe http://philean.wordpress.com sau http://

leanromania.wordpress.com. 
Dacă vă interesează propunerea noastră, alăturat se pliantele cu descrierea cursurilor şi 

formularul de înscriere. 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 şi că veţi dori mai multe 
informaţii despre metodele de reducere a costurilor în această perioadă de constrîngeri 
majore, vă aşteptăm alături de noi. 

Cu stimă,  
      Cristina MUŞAT, Director Philean CT 

Bucuresti 
Sos. Pantelimon 350 
Sector 2 

Telefon: 0745252428 
  0788486244 
email: info@philean.ro 
http://www.philean.ro 

mai plăcut, mai bine, mai repede

Tema  Durata**) Perioada 

Metodist (Cod COR 214906) 3 zile 18—20 iunie 2009 

Responsabil proces (Cod COR 241931) 4 zile 24—27 iunie 2009 

Specialist îmbunătăţire procese (Cod COR 241928) 4 zile 1—4 iulie 2009 

Manager îmbunătăţire procese (Cod COR 241946 ) 3 zile 9—11 iulie 2009 


