
 

V-aţi gîndit vreodată că multe dintre activităţile care se realizează într-o organizaţie durează mai mult 
decît este necesar şi consumă prea multe resurse, fără să ducă întotdeauna la cele mai bune rezultate? 

De multe ori, 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 uneori 
este nevoie să se refacă unele activităţi sau rezultate, să se găsească soluţii de reducere a insatisfacţiei 

unora dintre clienţi, ceea ce adesea înseamnă ore suplimentare şi demotivarea angajaţilor. 

Dacă v-aţi confruntat cu astfel de situaţii şi doriţi să eliminaţi obstacolele care vă fac să consumaţi prea 
multe resurse vitale, fără consecinţe imediate mai bune, Philean are plăcerea să vă invite să 
descoperiţi cîteva instrumente utile pentru a face să ne fie mai bine, lucrînd mai plăcut şi mai 
repede. În acest scop, vă propunem să luaţi parte la cursul de iniţiere în Lean organizate în 2 module 
la Bucureşti, în noiembrie 2010, conform tabelului alăturat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participarea la aceste stagii 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 cursurile au 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.). 

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

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. 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. 

Dacă deja aveţi cunoştinţe despre lean şi doriţi să vă specializaţi într-una din următoarele ocupaţii: 

 Metodist - cod COR 214906 

 Responsabil proces - COD COR 241931 
 Specialist îmbunătăţire procese - cod COR 241928 

 Manager îmbunătăţire procese - Cod COR: 241946 
vă rugăm să vă declaraţi intenţia, pentru a vă comunica data de începere a respectivelor cursuri 
autorizate de CNFPA în 2010 şi toate celelalte detalii utile. 

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 PhileanCT (vezi http://leanromania.wordpress.com). 

Cu deosebită stimă,  
Cristina MUŞAT, Director Philean CT 

Cum ar putea să ne fie mai bine, lucrînd mai plăcut şi mai repede? 
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Iniţiere în Lean (Noţiuni de bază în Lean Manufacturing 

pentru cunoaşterea şi îmbunătăţirea proceselor) 
3 zile 10 – 12 nov. 2010 

Iniţiere în Lean (Metode avansate de Lean Manufacturing 

şi etape pentru trecerea la sistemul Lean) 
3 zile 24 – 26 nov. 2010 


