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A. Abordarea Philean 
Doriţi rezultate mai bune? Este posibil doar dacă fiecăruia ne este mai bine! 

SĂ FACEM DOAR CEEA CE NE FACE PLĂCERE.  

SĂ NU UITĂM DE HAR,  

IAR IDEILE NU NE VOR LIPSI.  

REZULTATELE VOR FI OBŢINUTE MAI LIN,  

LIMITA NOASTRĂ VA FI DATĂ DOAR DE EFICIENŢĂ,  

IAR ATITUDINEA NOASTRĂ PRO-ACTIVĂ  NE VA GHIDA ÎN ATINGEREA DORINŢELOR.  

TOTUL FĂRĂ SĂ RENUNŢĂM LA CEEA CE NE PLACE DIN CEEA CE ESTE NECESAR! 

“Pe lîngă nobila artă de a face ca lucrurile să fie făcute, există şi nobila artă de a renunţa la a le face. 
Înţelepciunea în viaţă constă în eliminarea lucrurilor neesenţiale.” (Lin Yutang) 

Philean a apărut din îmbinarea a două elemente: Phi + Lean = PRIETENIE.   
Phi (ϕϕϕϕ) este considerat de mulţi ca simbolul îmbunătăţirii continue, parte a spiralei calităţii. Lean este filozofia 
derulării fără pierderi a proceselor şi implică orientarea asupra activităţilor ce adaugă valoare pentru client. Lean 
se aplică în producţie sau în orice alt domeniu al activităţii umane, inclusiv în viaţa noastră de zi cu zi. Satisfacţia 
personală este determinată de justa corelare dintre ceea ce dăm şi ceea ce primim de la ceilalţi. Echilibrul între 
ceea ce ne place şi compromisurile pe care trebuie să le acceptăm este cheia fericirii individuale, de aceea este 
util să observăm şi să reducem eforturile care produc insatisfacţie, în acelaşi mod în care specialiştii Lean 
Manufacturing analizează şi conduc procesele dintr-o organizaţie.   
Îmbinînd cele două componente, am creat firma Philean, nume care, în limba greacă, înseamnă PRIETENIE. 
Adică Philean doreşte să creeze încredere, confort, satisfacţie, siguranţă, progres pe parcursul eforturilor de 
învăţare şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor, prin reducerea activităţilor ce nu adaugă valoare, respectiv 
prin realizarea mai eficientă a ceea ce produce valoare. Într-un cuvînt, doreşte să-şi facă prieteni în mediul de 
afaceri puternic competitiv.  

B. Servicii 
Misiunea Philean este să promoveze îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi a proceselor, prin 
realizarea unei succesiuni de trei paşi: 

1. Diagnostic intern şi analiză a instrumentelor de îmbunătăţire potenţial utile 
2. Sinteza elementelor utile (specifice unuia sau mai multor sisteme de management) şi 

dezvoltarea unei soluţii integrate personalizate pentru rezolvarea problemei reale 
3. Implementarea soluţiei şi monitorizarea rezultatelor îmbunătăţite. 

I. Servicii de training 

Serviciile de training oferite de Philean CT includ stagii standard deschise de pregătire (autorizate şi 
non-formale), precum şi cursuri personalizate la cerere. 

I.1 Stagii de specializare autorizate CNFPA1 
I1.1 Manager de proiect - Cod COR 241919 (în colaborare cu PIPMMB) 
I1.2 Formator - cod COR 241205 (în colaborare cu QCERT SRL) 
I1.3 Metodist - cod COR 214906 (în colaborare cu QCERT SRL) 
I1.4 Responsabil proces - COD COR 241931 (în colaborare cu QCERT SRL) 
I1.5 Specialist îmbunătăţire procese - cod COR 241928 (în colaborare cu QCERT SRL) 
I1.6 Manager îmbunătăţire procese - Cod COR: 241946 (în colaborare cu QCERT SRL) 

Cursurile autorizate se realizează în conformitate cu cerinţele din Metodologia Certificării Formării 
Profesionale a Adulţilor, pe baza unor programe de pregătire în concordanţă cu standardele 
ocupaţionale în vigoare. În consecinţă, absolvenţii cursurilor de specializare vor primi certificate de 
specializare recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

                                                
1
 Cursurile autorizate se organizează în colaborare cu firma QCERT SRL. 
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I.2 Stagii deschise non-formale de dezvoltare continuă a competenţelor profesionale 
I.2.1. Îmbunătăţirea performanţelor proceselor 

I.2.1.1 Îmbunătăţirea calităţii 
I.2.1.1a Pierderi şi costurile non-calităţii 
I.2.1.1b Strategii de îmbunătăţire  
I.2.1.1c TQM 
I.2.1.1d Kaizen 

I.2.1.2 Instrumentele calităţii  
I.2.1.2a Metode de culegere, reprezentare, analiză şi gestiune a datelor 
I.2.1.2b Instrumentele calităţii 
I.2.1.2c Elemente de decupaj funcţional, analiză funcţională şi AMDEC/FMEA 
I.2.1.2d Managementul configuraţiei 

I.2.1.3 Calitatea în servicii 
I.2.1.4 Managementul proceselor 

I.2.1.4a Disponibilitatea globală a unei organizaţii 
I.2.1.4b Analiza proceselor şi identificarea proceselor cheie 
I.2.1.4c Controlul proceselor 

I.2.1.5 Lean Manufacturing 
I.2.1.5a Iniţiere în Lean (Principii, premise, avantaje autoevaluare Lean) 

I.2.1.5af    Avantajele Lean ** FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE * FREE ** 
Lean pentru începători 

I.2.1.5b Indicatori Lean 
I.2.1.5c 7 Pierderi - identificare şi diminuare 
I.2.1.5d VSM 
I.2.1.5e Studii de timpi 
I.2.1.5f 5S / 6S 
I.2.1.5g Poka Yoke şi management vizual 

Lean pentru profesionişti  
I.2.1.5h Fluxuri continue şi JIT 
I.2.1.5i Schimbarea rapidă de fabricaţie / SMED 
I.2.1.5j Metode standard de lucru 
I.2.1.5k Kanban 
I.2.1.5l Lean în servicii 

I.2.1.6 Managementul mentenanţei 
I.2.1.6a Managementul mentenanţei 
I.2.1.6b Metode şi tehnici de mentenanţă 
I.2.1.6c Trecerea de la „Întreţinere” la „Mentenanţă” 
I.2.1.6d TPM 

I.2.2. Excelenţa organizaţională 
I.2.2.1 Modele de excelenţă organizaţională 

I.2.2.1a Autoevaluarea CAF***** 
I.2.2.1b Autoevaluarea EFQM 

I.2.3. CSR şi etica în afaceri 
I.2.3.1 Responsabilitate socială 
I.2.3.2 Elemente de etică în afaceri 

I.2.4. Competenţe sociale pentru manageri 
I.2.4.1 Rezolvarea problemelor 
I.2.4.2 Rezolvarea creativă a problemelor 
I.2.4.3 Leadership 
I.2.4.4 Lucru în echipă 
I.2.4.5 Comunicare organizaţională 
I.2.4.6 Competenţe pentru situaţii şi relaţii dificile 
I.2.4.7 Strategii şi metode de feedback şi motivare 

I.2.5. Competenţe generale 
I.2.5.1 Creativitate 
I.2.5.2 Managementul timpului 
I.2.5.3 Elaborarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor (BSC, Hoshin, Policy Deployment) 
I.2.5.4 Elemente de managementul schimbării 
I.2.5.5 Elemente de managementul cunoştinţelor 
I.2.5.6 Negociere, promovare şi relaţii publice 
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I.3 Stagii non-formale intra-întreprindere de dezvoltare continuă a competenţelor profesionale 
La cerere, putem oferi cursuri organizate la sediul organizaţiilor interesate, care să conţină orice 
combinaţie a temelor de mai sus sau să constea într-o soluţie adaptată pentru rezolvarea problemelor 
interne curente, propusă ca urmare a realizării unei vizite-diagnostic. Pentru acest tip de cursuri, 
solicitaţi-ne o ofertă specifică. 

II. Servicii de asistenţă, pentru: 
� Identificarea problemelor cronice şi 

stabilirea priorităţilor de 
îmbunătăţire 

� Alegerea strategiei de îmbunătăţire 
� Elaborare propuneri proiecte cu 

finanţare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea resurselor umane 

III. Servicii de consultanţă, pentru: 
� Stabilirea planului de acţiuni de îmbunătăţire, ca 

sinteză a unor elemente specifice pentru sistemele 
TQM, Lean, KM, Kaizen, Modelul EFQM de 
excelenţă, TPM, IIP, CSR 

� Realizarea schimbărilor  
� Monitorizarea progresului şi redefinirea planului 

de îmbunătăţire 
Temele prioritare ale serviciilor oferite se referă la îmbunătăţirea proceselor, considerate ca acţiuni 
consecutive ale unei abordări continue de rezolvare a problemelor între două decizii strategice de 
luare a deciziilor de dezvoltare organizaţională. Soluţiile oferite nu au caracter general valabil, ci au 
la bază seturi personalizate de instrumente şi practici de lucru specifice pentru TQM, diferite modelele 
de excelenţă, Lean Manufacturing, dezvoltarea resurselor umane, sau rezolvarea creativă a 
problemelor. 

“Existã o multitudine de drumuri pentru a merge înainte, dar doar unul pentru a sta pe loc.” (Franklin D. 
Roosevelt)  

C. Metode de lucru 
Metodele de lucru sînt specifice pentru a favoriza procesul de învăţare la adulţi, fiind o combinaţie de 
transfer de informaţii şi cunoştinţe cu lucru în echipă pentru a realiza studii de caz, simulări, jocuri de 
roluri, aplicaţii practice – după caz, precum şi conversaţii, dezbateri, exerciţii. 

Stagiile de formare se caracterizează prin promovarea unei atmosfere de colaborare, încurajarea 
implicării active a tuturor participanţilor, sprijinirea pentru stabilirea de legături între aceştia. 

Dacă vi se pare util unul dintre serviciile propuse, vă rugăm să ne contactaţi la info@philean.ro şi vă vom transmite în cel mai 
scurt timp posibil o ofertă specifică detaliată. În aşteptarea deciziei dvs., vă stăm la dispoziţie pentru orice clarificări 

suplimentare, propuneri sau idei de colaborare, deoarece succesul dvs. este pentru noi o satisfacţie. 

D. Experienţă şi referinţe 
Philean şi-a început activitatea în 2006, dar are la bază experienţa de peste 15 ani în training şi 
consultanţă a principalului asociat (peste 120 de acţiuni de formare cu peste 1700 de participanţi, 31 de 
tematici de curs şi 400 de organizaţii cliente, manager de proiect pentru peste 25 de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă, cu valoare totală de aprox. 2 mil. EURO). 
Cîteva rezultate: 
▫ Membru fondator LeanRomania (Asociaţia Experţilor Lean din România, http://www.lean.ro) 
▫ Participare ca partener în proiectul Phare „Competent & Competitiv”, finalizat în 2008, care a 

avut ca scop pregătirea de specialişti din regiunea de dezvoltare Nord-Est în domeniul 
îmbunătăţirii performanţelor proceselor; rezultatele proiectului – introducerea în COR a patru noi 
ocupaţii (metodist, responsabil proces, specialist îmbunătăţire procese şi manager îmbunătăţire 
procese), realizarea standardelor ocupaţionale şi a programelor de formare, cursuri de 
specializare pentru 156 participanţi din 26 de firme. 

▫ 63 de stagii de training (peste 1000 de cursanţi şi 320 zile de curs efectiv), cu teme specifice în: 
Lean Manufacturing, control statistic, AMDEC, managementul proiectelor, comunicare, CSR, CAF, 
creativitate şi rezolvarea creativă a problemelor, coaching, formarea formatorilor, competenţe 
sociale ale managerilor, Policy Deployment,  – independent sau în colaborare cu LeanRomania, 
QCERT, PIPMM Bucureşti şi Europroject Slatina. 

▫ 5 contracte de consultanţă pentru dezvoltare organizaţională şi Lean Manufacturing 
▫ Partener în trei proiecte internaţionale Leonardo din programul Lifelong Learning, cu tematici 

legate de egalitatea de şanse (“Galaxy”), training pentru adulţii vîrstnici („TOP+”) şi training 
pentru dezvoltarea creativităţii („Creative Trainer”). 


