Philean SRL
București, Drumul Taberei nr, 90, Sector 6
J40/10425/2014, CUI 33563728
info@philean.ro; http://www.philean.ro
021 796 0054; 0787 787 484; 0745 25 24 28
„Învață să spui „NU" binelui, pentru a putea spune „DA " mai binelui.” (John C. Maxwell)

Philean reia în 2018 organizarea în București a unei serii de cursuri cu tematici din cadrul LEAN SIX
SIGMA. Nu este vorba despre a lua parte la cursuri teoretice, pentru că Philean oferă cursuri
interactive și flexibile, ce urmăresc implicarea participanților în aplicarea în practică a principiului
„Less is more”. Scopul urmărit este de a elimina obstacolele care, de obicei, duc la un consum
excesiv de resurse vitale, fără însă a obține rezultate și consecințe pozitive dorite, pe termen
mediu și lung. Orice curs LEAN SIX SIGMA oferit de Philean pornește de la înțelegerea conceptului
de valoare pentru client (valoare = „ceea ce este suficient și necesar pentru satisfacția clientului”),
ca apoi să abordeze tematica specifică și instrumentele utile pentru a diminua pierderile cronice și
a elimina obiceiurile de lucru contraproductive.
Dacă doriți să vă dezvoltați abilitățile de îmbunătățire continuă, fie că este vorba de procesele
organizaționale, de activitățile și performanțele curente sau de dezvoltarea personală, Philean vă
invită să participați la cursurile deschise pe care vi le propune în 2018:
Curs

Perioada planificată

Durata/Preț

1. Inițiere în Lean Six Sigma (2 module) – se poate participa la un singur modul
1.1. Introducere în LSS
1.2. Instrumente LSS
2. DoE (Design of Experiments /
Proiectarea experimentelor)
3. 5S – De le exces la succes în 5 pași
4. FMEA / AMDEC (Analiza modurilor
de defectare și a efectelor
defectelor)
5. SMED (Single Minute Exchange of
Die)
6. Comportamente Lean (Lucru în
echipă – Comunicare – Rezolvarea
problemelor)

14-16 mai 2018

3 zile/650 lei

5-7 sept. 2018
18-20 iun. 2018

3 zile/650 lei

sau

sau

19-21 sept. 2018
25-27 iun. și 9-10 iul. 2018
25-27 sept. și 1-2 oct. 2018

2 module,
3 + 2 zile/1550
lei

26-28 mar. 2018

3 zile/420 lei

sau

sau

10-12 oct. 2018
18–20 apr. 2018
sau

17-19 oct. 2018
21-23 mar. 2018
sau

23-25 apr. 2018
sau

3 zile/450 lei

29-31 oct. 2018
sau

2 zile/325 lei

5-6 nov. 2018
23-25 mai 2018

8. VSM – Harta fluxului de valoare

3 zile/520 lei

24-26 oct. 2018

7-8 mai 2018
7. Instrumente de analiză

3 zile/790 lei

sau

14-16 nov. 2018

3 zile/480 lei

9. Creativitate și rezolvarea creativă
a problemelor

4-6 iun. 2018
sau

21-23 nov. 2018
13-15 iun. 2018

10. Management vizual

3 zile/480 lei

sau

3 zile/520 lei

12-14 dec. 2018
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M URI – M URA – M UDA
ÎNDRUMAR PENTRU CĂUTAREA COMORILOR ASCUNSE LA VEDERE

Curs la distanță
Orice participant la unul dintre cursurile anterioare va avea acces gratuit la un curs la distanță care
prezintă în detaliu tipurile de pierderi dintr-o organizație, ce trebuie observate, analizate și
diminuate dacă se dorește obținerea de rezultate îmbunătățite. Fișa acestui curs este disponibilă
aici (http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/Fisa-curs-3M_2018_Philean.pdf).
Prețul acestui curs este de 100 de lei, pentru doritorii care nu participă la unul din cursurile
deschise din această ofertă.


 Informații generale

 Cursuri deschise, non-formale, neautorizate, finalizate cu un certificat de participare emis
de Philean și/sau de Asociația Experților Lean din România
 Grupă de minim 10 – maxim 16 participanți
 Locul de desfășurare este București. Adresa sălii de curs va fi anunțată în timp util, după
constituirea grupei de participanți.
 Program zilnic de desfășurare:
8h/zi1
 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula sau replanifica cursul, dacă nu se poate
constitui grupul cu numărul minim de participanți, care să asigure interactivitatea cursului.

 Metoda de lucru

 Structură interactivă și flexibilă a cursului, pentru a satisface așteptările participanților
 Metoda activă de învățare, care constă într-o abordare
participativă, interactivă și orientată spre practică, ce implică
alternarea unor scurte prezentări ale subiectelor abordate cu
lucrul individual și în grup (exerciții, exemple, jocuri și aplicații
practice, simulări, studii de caz, proiecte individuale sau de grup
– după caz, precum și discuții, feedback, dezbateri, schimburi de
experiență, recapitulări)
 Metode de evaluare utilizate: auto-evaluare pe parcurs,
test final de cunoștințe, evaluarea cursului de către
participanți

 Cui se adresează cursurile oferite de Philean?

De obicei, cursurile se adresează angajaților din diverse organizații, indiferent de specializare sau
de nivel ierarhic:
 Manageri, specialiști, membri ai departamentelor Calitate, Kaizen, Îmbunătățire continuă
– respectiv ai acelor departamente care au responsabilitatea pentru îmbunătățirea
continuă, indiferent de numele pe care îl poartă în cadrul organizației
 Leaderi de echipă, membri ai echipelor de lucru

1

Cele 8 ore zilnice includ 3 pauze, pentru confortul participanților.
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Dar participarea la cursuri este benefică oricui – oricărei persoane care dorește, în mod individual,
să:
 se implice în îmbunătățirea continuă și să ia parte la
proiecte pentru rezolvarea problemelor curente ale
organizațiilor în care lucrează
 gestioneze mai bine echipele de lucru pe care le
conduce
 să înțeleagă cum să satisfacă mai bine cerințele
clienților
 organizeze și să conducă diverse ședințe sau
evenimente interne pentru rezolvarea problemelor,
aplicarea unor metode specifice Lean etc.
 să știe cum pot face îmbunătățiri continue în propria activitate.
sau tuturor celor care vor să descopere pur și simplu un mod nou de viață, dedicat îmbunătățirii
continue, nu numai în activitatea profesională curentă, dar și în orice alt domeniu de activitate
umană, socială sau personală.
Cu noi înveți mai mult decît doar despre terminologie, principii, reguli și
proceduri! Cu noi înveți să renunți la status-quo, să „vezi” totul ca pentru prima
oară, pentru a înțelege cu obiectivitate situația și a găsi soluțiile adecvate.

 Ce furnizăm participanților?
 Cunoștințe, dar mai ales oportunități de a aplica practic o serie de metode utile de
management și îmbunătățire a proceselor dintr-o organizație.
Cursurile propuse de Philean nu se bazează doar pe teorie și transfer de cunoștințe, ci urmăresc în
principal dezvoltarea capacității practice de a sesiza și rezolva problemele cronice, cu ajutorul
unor instrumente specifice, prin exemple, discuții, exerciții, jocuri și simulări practice ale proceselor.
Nota: Temele și instrumentele abordate în cadrul cursului NU sînt specifice doar domeniului
productiv, ci pot fi aplicate cu succes în orice alt tip de organizație (servicii, logistică, administrație
etc.), deoarece, indiferent de domeniu, orice activitate poate fi privită, analizată și îmbunătățită ca
un proces, pornind de la elementele de intrare (tangibile sau intangibile) ce sînt transformate în
procesul muncii în elemente de ieșire (tangibile sau intangibile), pentru a fi furnizate celor care au
nevoie de ele, în cantitatea, la calitatea, termenul, locul și prețul stabilit.

 Condiții de înscriere
▫

▫

Înscrierea se face prin transmiterea formularului de înscriere disponibil la
http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/Formular_de_inscriere_cursuriLSS_2018.docx completat și
scanat la info@philean.ro.
Termenul limită de înscriere: 5 zile înainte de începerea cursului ales, conform programului
prezentat, în limita locurilor disponibile.

 Condiții de participare
▫

Confirmarea înscrierii se face după plata în avans a taxei de participare, prin transfer bancar
în contul Philean SRL.

Taxa de participare include:
 Prezența la zilele de curs
 Suport de curs (printat și/sau electronic)
 Aplicații practice interactive și materiale de lucru individual și de grup
 Mediu relaxat de învățare, pauze zilnice și schimburi de experiență
 Follow-up: După încheierea cursului, Philean asigură participanților suport la
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distanță (prin e-mail sau telefon) pe o perioadă de 6 luni după finalizarea cursului
pentru aplicarea principiilor și metodelor abordate pe parcursul pregătirii. Astfel,
la cerere, fiecare participant va primi răspunsuri sau asistență la distanță pentru
rezolvarea punctuală a unor probleme apărute pe parcursul realizării primului
proiect propriu-zis de îmbunătățire (discuții, verificarea materialelor pregătite,
consiliere pentru analiza și rezolvarea problemei alese, eventuale sfaturi sau
încurajări pentru depășirea obstacolelor ce pot apărea).
Nota: Taxa de participare NU include cheltuielile de cazare și transport pentru participanți sau alte
cheltuieli făcute de aceștia pe durata cursului în București.

 Condiții de plată
Plata se face prin transfer bancar, după primirea electronică a facturii proforma (pe e-mail), dar
înainte de începerea cursului, în contul Philean SRL: IBAN RO84BREL0002000872640100, Libra
Internet Bank – Sucursala Drumul Taberei CUI 33563728, număr de înmatriculare J40/10425/2014.
Nota: Taxa de participare nu este purtătoare de TVA.

Politica de reduceri/penalități
Politica de reduceri ale taxei de participare:
▫ Reducere pentru plata cu mai mult de 30 de zile înainte de începerea cursului: 20% reducere
▫ Reducere pentru plata înainte de ultimele 5 zile înainte de începerea cursului: 10% reducere
▫ Reducere pentru al doilea participant înscris de aceeași organizație: 10% reducere
▫ Reducere pentru al treilea participant înscris de aceeași organizație: 20% reducere
▫ Reducere de fidelitate pentru clienții Philean: 15% reducere
Reducerile se pot cumula, într-un procent de maxim 25% pentru un participant. Plata se poate face
în 2 rate, caz în care se poate beneficia de reducerea aplicată la suma efectiv plătită, în funcție de
data plății.
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:
⁰ Taxa de participare se rambursează integral la cerere, în cazul anulării înscrierii cu
minim 3 zile înainte de începerea cursului, sau ca urmare a deciziei organizatorilor de
a anula sau de a amîna începerea cursului – din cauza neconstituirii grupului minim
de participanți.
⁰ Dacă renunțarea se face în ultimele 2 zile înainte de curs, se percepe o penalitate de
10% din taxa de participare.
⁰ Dacă renunțarea se face după începerea cursului, taxa de participare nu se mai
returnează.

 Ce le cerem participanților?
Din respect pentru ceilalți colegi de la curs, Philean cere fiecărui participant să respecte
următoarele prevederi dintr-un cod de conduită minimal:
- Să fie punctual
- Să vină la curs pentru că dorește să învețe și să participe activ la exercițiile practice
desfășurate în grup sau sub-grupuri, nu pentru că se simte obligat de altcineva sau ca să
obțină un document de participare
- Să fie pro-activ și asertiv în comunicare - să nu comenteze în șoaptă cu cel de alături, ci să
comunice cu voce tare tot ceea ce are de spus
- Să se bucure de orice dezbatere de idei, să se implice în schimbul de experiență, cu respect
față de opiniile celorlalți
- Să nu deranjeze grupul prin utilizarea continuă a diferitelor gadget-uri personale
- Să respecte regulile 5S la plecarea din sala de curs.
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Pedeapsa pentru orice violare a codului de conduită este ca cel vinovat să satisfacă o cerință
impusă de cei care au fost deranjați de comportamentul neadecvat.

 Nota: Pentru mai multe detalii, consultați fișa cursului ales:
1.

Fișa cursului INIȚIERE ÎN LEAN SIX SIGMA: http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/1.Fisa-curs-InitiereLSS_2018_Philean.pdf
2. Fișa cursului DOE (DESIGN OF EXPERIMENTS / PROIECTAREA
EXPERIMENTELOR): http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/2.Fisa-curs-DoE_2018_Philean.pdf
3. Fișa cursului 5S – DE LA EXCES LA SUCCES ÎN 5 PAȘI:
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/3.Fisa-curs5S_2018_Philean.pdf
4. Fișa cursului FMEA / AMDEC (ANALIZA MODURILOR DE DEFECTARE ȘI A
EFECTELOR DEFECTELOR): http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/4.Fisa-curs-FMEA_2018_Philean.pdf
5. Fișa cursului SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE):
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/5.Fisa-cursSMED_2018_Philean.pdf
6. Fișa cursului COMPORTAMENTE LEAN (LUCRU ÎN ECHIPĂ – COMUNICARE –
REZOLVAREA PROBLEMELOR): http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/6.Fisa-cursComportamenteLSS_2018_Philean.pdf
7. Fișa cursului INSTRUMENTE DE ANALIZĂ LSS:
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/7.Fisa-cursInstrumente-analizaLSS_2018_Philean.pdf
8. Fișa cursului VSM – HARTA FLUXULUI DE VALOARE:
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/7.Fisa-cursInstrumente-analizaLSS_2018_Philean.pdf
9. Fișa cursului CREATIVITATE ȘI REZOLVAREA CREATIVĂ A PROBLEMELOR:
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/9.Fisa-cursCreativitateLSS_2018_Philean.pdf
10. Fișa cursului MANAGEMENT VIZUAL: http://www.leanblog.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/03/10.Fisa-curs-Management-vizual_2018_Philean.pdf
Fișa cursului 3M (MURI – MURA – MUDA). ÎNDRUMAR PENTRU CĂUTAREA COMORILOR ASCUNSE LA VEDERE:
http://www.leanblog.ro/wp/wp-content/uploads/2018/03/Fisa-curs-3M_2018_Philean.pdf


Mai multe detalii puteți obține telefonic (Cristina Musat—0745 25 24 28, 0787 787 484 sau 021 796
0054), prin e-mail la info@philean.ro sau intrînd în dialog pe http://www.leanblog.ro/wp/, pe
https://www.facebook.com/LeanRomania/ sau https://www.facebook.com/phileanromania/.
Dacă vă interesează vreunul dintre cursurile Lean Six Sigma propuse, dar nu în perioada sau în
locația propusă, la cerere putem organiza cursurile din această ofertă sau alte cursuri cu tematici
Lean Six Sigma în regim in-house, cu variante de desfășurare în timpul programului de lucru
săptămînal sau cursuri de week-end, dacă există minim 6 doritori. De asemenea, la cerere, putem
adapta nivelul cursurilor pentru operatori cu responsabilități diferite într-o organizație: operatori,
middle management, top management. Pentru a ne solicita o ofertă personalizată, contactați-ne
la office@philean.ro.
Iar dacă timpul nu vă permite să luați parte la cursuri față-în-față, vă invităm să parcurgeți cursurile
la distanță oferite de Philean (http://www.leanblog.ro/wp/cursuri-online/), în ritmul propriu și în
perioada care vă convine.


 Despre trainer: http://philean.wordpress.com, http://www.leanblog.ro/wp.
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