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30 ianuarie 2014 

Iniţiere în Lean 

Bucureşti, 05 – 07 martie 2014 (Modulul 1) şi 19 – 21 martie 2014 (Modulul 2) 

Cum ar putea să ne fie mai bine, lucrînd mai 

simplu, mai plăcut şi mai eficient? 

Vă invit la un curs de iniţiere în Lean. Nu este 

vorba de teorie, ci de metode practice, propuse 

pentru a elimina obstacolele care vă fac să 
consumaţi prea multe resurse vitale, fără rezultate 
şi consecinţe pozitive pe termen mediu şi lung.  

V-aţi gîndit vreodată că mult prea multe dintre 

activităţile care se realizează într-o organizaţie în 

mod curent, fără să fie întotdeauna 

indispensabile, durează mai mult decît este 

necesar şi consumă multe resurse (timp, 
materiale, bani, competenţe), fără să ducă însă 

întotdeauna la rezultate dorite? 

Metodologia Lean porneşte de la definirea valorii 

pentru client (valoare = „ceea ce este suficient şi 
necesar pentru a satisface clientul”), pentru a 

ajunge apoi la reducerea variabilităţii procesului, 

respectiv la reducerea pierderilor cronice şi la eliminarea obiceiurilor contraproductive. 
Obiectivul Lean este de a cunoaşte, stabiliza şi îmbunătăţi continuu procesele, pentru a fi 

capabile de a se desfăşura în flux continuu, eficace şi eficient (respectiv de a se respecta nivelul 

aşteptat de disponibilitate, randament, repetabilitate, calitate, variabilitate, consumuri).  

La fel se întîmplă adesea şi în viaţa personală. Nu întotdeauna ne dăm seama că „automatismele” 

pe care le lăsăm să acţioneze în prea multe situaţii nu fac decît să reproducă un mod anterior de 

lucru care, chiar dacă la un moment dat s-a dovedit de succes, nu se mai potriveşte întotdeauna 

cu contextul real. 

Philean are deci plăcerea să vă invite să descoperiţi cîteva dintre principiile şi instrumente utile 

pentru a face să ne fie mai bine, lucrînd mai plăcut şi mai eficient, prin participarea la un curs 

de iniţiere în Lean, organizat la Bucureşti, format din două module, în perioadele 05 – 07 
martie 2014 (Modulul 1) şi 19 – 21 martie 2014 (Modulul 2). Participarea la acest curs vă va 

permite să cunoaşteţi şi să vedeţi la lucru  o serie de metode utile de management şi 

îmbunătăţire a proceselor desfăşurate într-o organizaţie, a căror aplicare duce la reducerea 

consumurilor şi a costurilor prin eliminarea pierderilor curente, cu efecte pozitive asupra 

productivităţii şi competitivităţii. 

���� Date preliminare 

- Curs deschis, non-formal, neautorizat, finalizat cu un certificat de participare emis de 

Philean 

- 2 module, cu o durată de cîte 3 zile fiecare (minim 18 ore efective de curs), 8 ore zilnic (din 
care minim 6 ore efective de curs)1 

                                                
1
 Zilnic vor fi 3 pauze, pentru confortul participanţilor 
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- Grup de minim 10 – maxim 16 participanţi 

- Pre-condiţie: Pregătirea în prealabil, de către fiecare participant, a unei liste de 3 – 5 

probleme cronice curente interne observate pe parcursul realizării activităţilor proprii 

şi referitoare în special la modul de lucru intern, descrise pe scurt 

���� Obiectivele programului de formare 

Participarea la stagiul de iniţiere în Lean permite înţelegerea principiilor pe care se bazează 

sistemul Lean de management, conştientizarea necesităţii reducerii pierderilor curente din 

activităţile curente ale unei organizaţii, cunoaşterea principalelor instrumente specifice 

metodologiei Lean, precum şi stabilirea principalelor etape pentru realizarea schimbărilor în 

vederea transformării Lean a organizaţiei şi a comportamentelor tuturor celor implicaţi. 

���� Metode de training 

- structură flexibilă, bazată pe metoda activă de formare, care implică alternarea 

părţilor de aport teoretic cu lucrul în grup (exerciţii, aplicaţii practice şi studii de caz, 
simulări, joc de roluri, schimb de experienţă, discuţii; auto-evaluare şi evaluare finală etc.) 

- între cele două module, participanţii vor avea de făcut planul unui mini-proiect de 

îmbunătăţire pentru rezolvarea unei probleme specifice din zona proprie de activitate 

���� Agenda 

Modul 1 – Iniţiere în Lean Modul 2 – Principalele instrumente Lean  

Ziua 1 

09:00 – 09:30 Bun venit 
09:30 – 11:00 Introducere în Lean– elemente de bază 

(istoric, principii, pierderi, instrumente 
principale, metodologia Lean) 

11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Discuţii, exemple şi simulare Lean 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 15:30 Premise Lean: munca standardizată, 

procese stabile 
15:30 – 15:45 Pauză 
15:45 – 16:30 Scurtă introducere în Six Sigma 
16:30 – 17:00 Recapitulare Ziua 1 şi discuţii 

Ziua 1 

09:00 – 09:30 Bun venit 
09:30 – 11:00 Recapitulare Modul 1 şi prezentarea 

temelor de lucru 
11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Discuţii, exemple şi simulare Lean 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 15:30 Managementul locului de muncă: 5S, 

management vizual, Poka Yoke 
15:30 – 15:45 Pauză 
15:45 – 16:30 Managementul locului de muncă: 5S, 

management vizual, Poka Yoke (cont.) 
16:30 – 17:00 Recapitulare Ziua 1 şi discuţii 

Ziua 2 

09:00 – 09:30 Recapitulare Ziua 1 
09:30 – 11:00 VSM – Harta fluxului de valoare 
11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Indicatori Lean şi auto-evaluarea Lean 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 15:30 Metode de culegere şi analiză a datelor 

necesare pentru cunoaşterea situaţiei existente 
15:30 – 15:45 Pauză 
15:45 – 16:30 Metode de analiză a proceselor şi de 

rezolvare a problemelor curente 
16:30 - 17:00 Recapitulare Ziua 2 şi discuţii 

Ziua 2 

09:00 – 09:30 Recapitulare Ziua 1 
09:30 – 11:00 Managementul fluxului de producţie: 

Push – Pull, flux continuu, JIT, Heijunka, KANBAN 
11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Simulare flux Push – Pull 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 15:30 Managementul fluxului de producţie: 

Push – Pull, flux continuu, JIT, Heijunka, 
KANBAN, (cont.) 

15:30 – 15:45 Pauză 
15:45 – 16:30 Simulare fluxuri continue 
16:30 - 17:00 Recapitulare Ziua 2 şi discuţii 

Ziua 3 

09:00 - 09:30 Recapitulare Ziua 2 
09:30 - 11:00 Calcule de timpi de lucru şi Work 

Sampling – metoda observaţiilor instantanee 
11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Harta fluxului de valoare (VSM) – 

exerciţii 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 16:00 Comportamente Lean, competenţe Lean 
16:00 – 16:30 Teme de lucru pentru Modulul 2, 

concluzii Modul 1 şi feedback 
16:30 – 17:00 Discuţii finale şi evaluare curs 

Ziua 3 

09:00 - 09:30 Recapitulare Ziua 2 
09:30 - 11:00 SMED şi simulare SMED 
11:00 – 11:15 Pauză 
11:15 – 13:00 Metodologia Kaizen de îmbunătăţire 

continuă 
13:00 - 14:00 Pauză  
14:00 – 16:00 Etape pentru transformarea Lean 
16:00 – 16:30 Studii de caz şi discuţii pe exemple 

proprii; concluzii şi feedback 
16:30 – 17:00 Discuţii finale şi evaluare curs  
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���� Condiţii generale 

- Loc de desfăşurare: va fi anunţat înainte de începerea primului modul 
- După încheierea cursului, Philean asigură participanţilor suport la distanţă pentru 

primele 6 luni de aplicare a principiilor şi metodelor abordate pe parcursul pregătirii. 

Astfel, la cerere, fiecare participant va primi răspunsuri sau asistenţă la distanţă pentru 

rezolvarea punctuală a unor probleme apărute pe parcursul realizării primului proiect 

propriu-zis de îmbunătăţire. 

- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula sau replanifica cursul, dacă nu se poate 

constitui grupul cu numărul minim de participanţi, care să asigure interactivitatea 

cursului. 

Condiţii de participare: plata în avans a taxei de participare, prin transfer bancar în contul 

Philean Consult SRL2 

Taxa de participare3: 1000 lei / un modul / participant (+ TVA) sau 1800 lei / participant 
(+ TVA) – pentru ambele module 

Taxa de participare include: 
� 3 zile de curs pentru fiecare modul (8 ore/zi, din care minim 6 ore/zi de curs efectiv) 

� Suport de curs în limba română şi aplicaţii practice interactive 

� Mediu relaxat de învăţare, pauze zilnice şi schimb de experienţă 

� Suport post-livrare (prin e-mail sau telefon) pe o perioadă de 6 luni după finalizarea 

cursului 

Politica de reduceri oferite: 
� Pentru grupuri de 2 sau mai mulţi participanţi înscrişi de aceeaşi organizaţie, 5% 

reducere pentru fiecare dintre participanţii înscrişi, cu excepţia primului. (pentru 
organizaţiile care înscriu mai mult de 1 participant) 

� 5% reducere pentru clienţii LeanRomânia şi pentru clienţii Philean. 

Politica de anulare a înscrierii: 
� Persoana înscrisă poate fi înlocuită cu o alta, în orice moment înainte de începerea 

cursului. 

� Dacă persoana nu poate fi înlocuită, atunci: 

▫ Taxa de participare se rambursează integral la cerere, în cazul anulării înscrierii 
cu minim 5 zile înainte de începerea cursului, sau ca urmare a deciziei 
organizatorilor de a anula sau amîna începerea cursului. 

▫ Taxa de participare se rambursează în proporţie de 50% la cerere în cazul anulării 
înscrierii în ultimele 2 de zile înainte de începerea cursului. 

▫ În cazul anulării participării după începerea cursului, taxa de participare nu se mai 
returnează. 

Ce furnizăm participanţilor? Cunoştinţe, dar şi oportunităţi de a aplica o serie de metode utile 

de management şi îmbunătăţire a proceselor dintr-o organizaţie. Cursurile propuse de Philean 

nu includ doar teorie, ci urmăresc de asemenea dezvoltarea capacităţii practice de a rezolva 

problemele cronice prin exerciţii, jocuri şi simulări practice ale proceselor. Deoarece toate 

intervenţiile propuse de Philean iau în considerare particularităţile procesului de învăţare la 

adulţi, modul de lucru în cadrul sesiunilor faţă în faţă are la bază metoda activă de învăţare, 

care constă într-o abordare practică şi participativă, incluzînd scurte prezentări interactive ale 

subiectelor abordate, alternate cu lucru în subgrupuri, simulări, studii de caz, exerciţii, exemple, 

jocuri şi aplicaţii practice – după caz, precum şi conversaţii, dezbateri, recapitulări. 

Metodele abordate în cadrul cursurilor NU sînt specifice doar domeniului productiv, ci pot fi 

aplicate cu succes în orice alt tip de organizaţie (servicii, administraţie etc.), deoarece, indiferent 

                                                
2
 Vezi formularul de înscriere 

3 Nu include cheltuielile de cazare și transport pentru participanţi, sau alte cheltuieli făcute de aceștia pe durata cursului. 
Organizatorii cursului nu asigură transportul și cazarea participanţilor. 
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de domeniu, orice activitate poate fi privită şi analizată ca un proces, cu elemente de intrare 

(tangibile sau intangibile) ce sînt transformate în procesul muncii în elemente de ieşire 

(tangibile sau intangibile), pentru a fi furnizate celor care au nevoie de ele. 

Ce cerem participanţilor? Din respect pentru ceilalţi colegi din grup, Philean cere fiecărui 

participant să respecte următorul cod de conduită: 

- Să vină la curs pentru că doreşte să participe la activităţile desfăşurate în grup sau sub-
grupuri 

- Să fie punctual 
- Să fie activ pe parcursul lucrului în grup 
- Să se implice în dezbateri, cu respect faţă de opiniile celorlalţi 
- Să nu deranjeze grupul prin utilizarea continuă a diferitelor gadget-uri personale 
- Să respecte regulile 5S la plecarea din sala de curs 
- Să nu comenteze în şoaptă cu cel de alături, ci să comunice cu voce tare tot ceea ce are de 

spus 
- Să se bucure de orice dezbatere de idei. 

Pedeapsa pentru orice violare a codului de conduită este ca cel vinovat să satisfacă o cerinţă 

impusă de cei care au fost deranjaţi de comportamentul neadecvat. 

Mai multe detalii puteţi obţine telefonic (Cristina Musat—0745252428), la info@philean.ro sau 

intrînd în dialog pe http://www.leanblog.ro/wp. 

De asemenea, începînd cu 2011, Philean vă oferă în plus posibilitatea de a solicita o scurtă 
prezentare despre filozofia şi avantajele Lean, realizată gratuit la sediul firmei în care lucraţi 

(ce implică doar asigurarea transportului în ziua prezentării, dacă este vorba de firme aflate în 
afara Bucureştiului), cu o durată între minim 30 de minute şi maxim 3 ore – după caz, pentru un 

grup de persoane ce vor fi direct implicate în luarea deciziilor referitoare la transformarea Lean 

şi în coordonarea proiectului intern Lean – contactaţi-ne, dacă credeţi că o astfel de prezentare 

v-ar putea fi utilă. 

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. Confirmarea înscrierii se va face după plata taxei de participare. 

���� Referinţe 

Training: Trust Eurotherm Piatra Neamţ, Wienerberger Sisteme de Cărămizi România, Total 
Lubricants Romania SA, Kuhnke Production SRL Sibiu, Faist Romania SRL, Topex SA Bucureşti, 
Zoppas România, Hidraulica UM Plopeni, Technoelectric Bucuresti, Sofiaman Tg. Neamţ, Turdeana 
SA Turda, Prorad Service Suceava, ACET Suceava, Primatech SRL Baia Mare, Cabtec SRL Sibiu, 
Banini Clu,  Iasitex SA Iaşi, Siretul SA Paşcani, Teletrans Bucureşti, Euro Casting Iaşi, Instcomp 
Suceava, ASAM Iaşi, Princo Grup 
Implementare proiecte Lean: Trust Eurotherm Piatra Neamţ, Modul Design Bucureşti, Topex 
Bucureşti, Quadra Târgovişte, Rottaprint Cluj, Vesta Bucureşti, Technoelectric Bucureşti, Banini 
Cluj, Princo Grup Bucureşti 

���� Despre trainer 

Cristina Muşat 

Inginer, specializarea Aeronave – promoţia 1985 

Absolventă Psihologie – 2012 

Ocupaţii succesive diverse, de la inginer tehnolog în 1985, responsabil sistem de management al calităţii 

între 1992-1994, trainer din 1995, manager de proiect din 1998, director de departament între 1998 – 

2005, iar din 2005 mic întreprinzător - trainer şi consultant pentru îmbunătăţirea continuă. 
Membru fondator al Asociaţiei Experţilor Lean din România (Lean Romania), din 2005 

Membru ESREA (European Society for Research on the Education of Adults), din 2008 
Actualmente, director, trainer şi consultant – Philean Consult SRL 


