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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Champion  
 

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimilor treizeci de ani că este posibil să obții 

îmbunătățiri dramatice în ceea ce privește costurile, calitatea și respectarea termenelor de livrare prin 

concentrarea asupra performanțelor proceselor. În timp ce Six Sigma este focalizată pe reducerea variației și 

creșterea randamentului proceselor urmând o abordare de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor și 

tehnicilor statistice, Lean este în principal preocupată de eliminarea risipei și îmbunătățirea fluxurilor prin 

aplicarea principiilor Lean și printr-o cale bine definită de implementare a fiecăruia dintre aceste principii. Nivelul 

Champion este nivelul de introducere în metodologie și ar trebui să fie accesibil întregii echipe de management. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma 

 Demonstrarea eficienței lucrului în 

grup pentru identificarea cauzelor 

de origine ale unei probleme, 

pentru găsirea și implementarea 

unor soluții comune, viabile și 

care să reziste în timp. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Top Management, Manageri sau 

Proprietari de procese din 

conducerea executivă, șefi de 

departamente  

 

Beneficii 

 Identificarea oportunităților de 

ameliorare a proceselor în cadrul 

propriei organizații 

 Reducerea duratelor proceselor, 

minimizarea risipei, economii de 

resurse, timp și bani  

 

Tematică 

 Identificarea principiilor abordării 

DMAIC si ale metodologiei Lean 

Six Sigma prin simularea unui 

proces  

 Definirea noțiunilor de bază: 

Defect, Oportunitate, Valoare 

adăugata, Risipa…  

 Exemplificare și calcul al 

performantelor procesului: 

Eficiență, Durata procesului, 

Intermediare, Randament, Defect 

la Milion de Oportunități, Sigma 

 Lucrul în echipă 

 Elaborarea hărții procesului  

 Analiza Valorii Adăugate din 

punctul de vedere al clientului și 

evidențierea risipei 

 Implementarea ameliorărilor 

propuse de către echipă pentru 

fluidizarea procesului, eliminarea 

activităților care nu aduc valoare 

și minimizarea variației calității  

 Calcularea performanței 

financiare și evidențierea 

impactului financiar al creșterii 

nivelului sigma al procesului în 

urma aplicării metodologiei 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Yellow Belt  
 

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimilor treizeci de ani că este posibil să obții 

îmbunătățiri dramatice în ceea ce privește costurile, calitatea și respectarea termenelor de livrare prin 

concentrarea asupra performanțelor proceselor. În timp ce Six Sigma este focalizată pe reducerea variației și 

creșterea randamentului proceselor urmând o abordare de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor și 

tehnicilor statistice, Lean este în principal preocupată de eliminarea risipei și îmbunătățirea fluxurilor prin 

aplicarea principiilor Lean și printr-o cale bine definită de implementare a fiecăruia dintre aceste principii. Nivelul 

Yellow Belt este nivelul de inițiere în metodologie și ar trebui să fie accesibil unui număr cât mai mare de angajați. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma 

 Demonstrarea eficienței lucrului în 

grup pentru identificarea cauzelor 

de origine ale unei probleme, 

pentru găsirea și implementarea 

unor soluții comune, viabile și 

care să reziste în timp. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Manageri sau Proprietari de 

procese din conducerea executivă, 

șefi de departamente, experți sau 

specialiști din procese invitați să 

participe în cadrul sesiunilor de 

rezolvare a problemelor și de 

ameliorare a performanțelor 

proceselor din cadrul 

departamentelor respective. 

 

Beneficii 

 Identificarea oportunităților de 

ameliorare a proceselor în cadrul 

propriei organizații 

 Reducerea duratelor proceselor, 

minimizarea risipei, economii de 

resurse, timp și bani  

 

Tematică 

 Identificarea principiilor abordării 

DMAIC si ale metodologiei Lean 

Six Sigma prin simularea unui 

proces  

 Definirea noțiunilor de bază: 

Defect, Oportunitate, Valoare 

adăugata, Risipa…  

 Exemplificare și calcul al 

performantelor procesului: 

Eficiență, Durata procesului, 

Intermediare, Randament, Defect 

la Milion de Oportunități, Sigma 

 Lucrul în echipă 

 Elaborarea hărții procesului  

 Analiza Valorii Adăugate din 

punctul de vedere al clientului și 

evidențierea risipei 

 Implementarea ameliorărilor 

propuse de către echipă pentru 

fluidizarea procesului, eliminarea 

activităților care nu aduc valoare 

și minimizarea variației calității  

 

 

 Calcularea performanței 

financiare și evidențierea 

impactului financiar al creșterii 

nivelului sigma al procesului în 

urma aplicării metodologiei 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate din 

partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Green Belt  
 

Abordarea Lean Six Sigma include înțelegerea problemei, colectarea și analizarea datelor, identificarea cauzelor 

primordiale, implementarea acțiunilor/soluțiilor corective și asigurarea că procesul nu poate reveni la stadiul 

anterior. Utilizarea Six Sigma va permite fiecărei organizații să îmbunătățească satisfacția clienților, calitatea 

produselor sau serviciilor, respectarea termenelor de livrare și scurtarea ciclurilor de dezvoltare. Nivelul Green 

Belt este nivelul intermediar de cunoaștere a metodologiei, permițând aplicarea ei concretă și obținerea de 

rezultate imediate. 

 
Obiective 

 Descoperirea și înțelegerea 

principiilor, obiectivelor și a 

principalelor instrumente ale 

metodologiei Lean Six Sigma. 

 Demonstrarea eficienței lucrului 

în grup pentru identificarea 

cauzelor de origine ale unei 

probleme, pentru găsirea si 

implementarea unor soluții 

comune, viabile 

 

Durată 

 5 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este destinat tuturor celor 

interesați în optimizarea 

proceselor, din orice domeniu de 

activitate, din organizații care au 

început sau au în plan începerea 

unui program Lean Six Sigma.  

Lean Six Sigma NU este 

aplicabilă doar în producție, ci 

oriunde se întâmplă procese, 

adică în orice fel de organizații.   

 

Beneficii 

 Identificarea și reducerea sau 

eliminarea defectelor, a non-

conformităților și a întreruperilor 

 Fluidizarea și optimizarea 

proceselor, sporirea vitezei de 

rotație a stocurilor, reducerea 

costurilor 

 Îmbunătățirea productivității și a 

eficienței 

 

Tematică 

 DEFINIRE: Ce este Six 

Sigma?; Project Charter & 

Vocea Clientului 

 MĂSURARE: Harta proceselor; 

SIPOC; Prioritization Matrix; 

Elemente statistice de bază; 

Planificarea colectării datelor; 

Analiza Sistemului de Măsurare 

(MSA); 

 Introducere în MINITAB şi 

Analiza Grafică; Controlul 

statistic al proceselor (SPC); 

Introducere în capabilitatea 

proceselor 

 ANALIZĂ: Introducere în 

testarea ipotezelor; Corelaţia; 

Regresia;  

 ÎMBUNĂTĂŢIRE: Generarea 

soluţiilor; Selectarea soluţiilor; 

Introducere în FMEA; 

Introducere în Multi Vari; 

Introducere în DoE 

 CONTROL: Controlul 

proceselor; Planul de control; 

Proceduri şi instrucţiuni de 

lucru; Încheierea şi 

documentarea proiectelor 

 ELEMENTE DE LEAN 

MANUFACTURING: 

Introducere în Lean; 5S; 

Management vizual; RTY; 

Value Stream Map 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Optimizări de procese - Lean Six Sigma Black Belt  
 

Abordarea Lean Six Sigma include înțelegerea problemei, colectarea și analizarea datelor, identificarea cauzelor 

primordiale, implementarea acțiunilor/soluțiilor corective și asigurarea că procesul nu poate reveni la stadiul 

anterior. Utilizarea Six Sigma va permite fiecărei organizații să îmbunătățească satisfacția clienților, calitatea 

produselor sau serviciilor, respectarea termenelor de livrare și scurtarea ciclurilor de dezvoltare. Nivelul Lean Six 

Sigma Black Belt este nivelul superior de cunoaștere a metodologiei, abordarea acestui nivel fiind condiționată de 

o certificare anterioară la nivel de LSS Green Belt. 

 

Obiective 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor de 

utilizare a software-lui MINITAB 

 Îmbunătățirea competenţelor 

necesare conducerii unui 

proiect Six Sigma 

 Deprinderea noţiunilor de Lean 

manufacturing 

 Aplicarea cunoștințelor teoretice 

într-un proiect practic de 

îmbunătăţire în cadrul 

companiei, derulat odată cu 

instruirea 

 

Durată 

 10 zile de instruire, predate 

de-a lungul a 3 luni (sesiuni a 

câte 4+3+3 zile), plus 4 zile 

de consultanţă (mentoring 

pentru realizarea proiectelor). 

 

Grup țintă 

Personal certificat la nivelul 

Green Belt – staff din toate 

departamentele (Resurse Umane, 

Logistică, Finanţe, Vânzări, 

Marketing)  

 

Beneficii 

 Identificarea și reducerea sau 

eliminarea defectelor, a non-

conformităților și a întreruperilor 

 Fluidizarea și optimizarea 

proceselor, sporirea vitezei de 

rotație a stocurilor, reducerea 

costurilor 

 Îmbunătățirea productivității și a 

eficienței  

 

Tematică 

 SELECTAREA 

PROIECTELOR: Selectarea 

proiectelor; Infrastructura, roluri 

şi responsabilităţi; Urmărirea 

proiectelor; Aprobarea 

financiară a proiectului 

 CONDUCEREA ECHIPEI DE 

PROIECT: Lucrul în echipă; 

Roluri în echipă; Managementul 

conflictelor; Inventarul Belbin; 

Dezvoltarea lucrului în echipă; 

Introducere în Managementul 

schimbării; DEFINIRE: Vocea 

clientului (VoC); Folosirea 

chestionarelor 

 MĂSURARE: Elemente 

statistice de bază; Planificarea 

colectării datelor; Analiza 

Sistemului de Măsurare (MSA); 

Analiza Grafică cu MINITAB; 

Introducere în capabilitatea 

proceselor 

 ANALIZĂ: Analiza sistemului de 

măsurare; Autocorelaţia; 

Capabilitatea procesului; 

Calculul pentru nivelul sigma; 

Intervaluri de încredere 

(Confidence Intervals); 

Testarea ipotezelor; ANOVA 

pentru medie; Corelaţie şi 

Regresie 

 ÎMBUNĂTĂŢIRE: Generarea 

soluţiilor; Selectarea soluţiilor;; 

Multi Vari; DoE 

 CONTROL: Controlul 

proceselor prin SMC; Planul de 

control; Proceduri şi instrucţiuni 

de lucru; Încheierea şi 

documentarea proiectelor 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Inițiere în Supply Chain Management 
 

Supply chain management nu înseamnă numai logistică şi achiziţii. Supply chain-ul constă într-o reţea de 

parteneri care interacţionează la fiecare nivel al organizaţiilor lor.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, dar 

şi cu detalii, a noţiunilor legate 

de clienţi şi furnizori, dar şi a 

celor legate de valoarea 

fiecăruia pe fluxul companiei; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de întreg 

managementul 

ramurii/departamentului şi de 

atingere şi menţinere a unor 

performanţe pe segment; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de supply 

chain, inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Top management, manageri și 

responsabili din domeniul logisticii 

sau domenii adiacente (logistică, 

depozitare, achiziții, planificarea 

producției, transporturi etc.)

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a tuturor 

sectoarelor incluse (achiziţii, 

logistică, transport etc.), precum 

şi a acţiunilor minimum 

necesare de întreprins pentru 

aplicarea acestora; 

 Cunoaşterea relaţiilor cu clienţii 

şi furnizorii, a factorilor care le 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management 

adecvate; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

departamentului versus 

cerinţele şi particularităţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Funcția logistică a organizației 

 Colaborare și parteneriat în SC 

 Construirea relațiilor optime 

furnizor – client 

 Managementul valorii și 

performanței pe lanțul logistic 

 Efectul Bullwhip 

 Modelul SCOR 

 Opțiuni în managementul SC-

ului 

 Elemente de bune practici. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Production planning 

 
Planificarea producţiei reprezintă planificarea <<continuităţii afacerii>>.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de 

procesele de producţie; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul producţiei şi al 

stocurilor şi de menţinere a 

acestora la nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de production 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departament Planificare 

producție, Departamentul 

Managementul calității, 

Departamentul Logistic, 

Departament Manufacturare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de planificare a 

producţiei, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

producţie, a factorilor care o 

influenţează şi aplicarea 

sistemelor de management de 

producţie; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

producţiei/nivelului stocului 

versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală logistică 

 Sistem ERP / exemple 

 Prezentarea modului de 

Production Planning 

 Coordonarea proceselor de 

producție 

 Tipuri de producție 

 Factori care influențează 

producția 

 Calitatea producției 

 Eficientizarea producției 

 Controlul procesului de 

producție. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Material planning 

 
„Planificarea este aducerea viitorului în prezent, astfel încât poţi acţiona asupra sa, acum.” – Alan Lakein   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de planning, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul stocurilor şi de 

menţinerea a acestora la nivele 

optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de material 

planning, inclusiv a modalităţilor 

de punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Manufacturare, 

Departamentul Achiziții, Demand 

Management  

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

materialelor, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a stocurilor, de 

creare a stocului de siguranţă, 

de aplicare a sistemelor de 

management ale stocului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

evaluare şi raportare a nivelului 

stocului versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentare generală 

 Scopul managementului și 

gestionării materialelor 

 Depozitarea materialelor și 

controlul stocurilor 

 Efecte care influențează 

creșterea / scăderea stocurilor 

 Stocuri de siguranță 

 Sisteme moderne de 

management a stocului. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă certificate 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Depozitare 

 
Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel - organizația care întreprinde operații cu 

mărfuri în depozit.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de depozitare, 

dar şi a celor legate de stocuri; 

 Identificarea unor modalităţi de 

implementare/punere în 

practică a cerinţelor legate de 

managementul depozitelor şi  a 

factorilor care pot influenţa 

această activitate; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de 

depozite/depozitare, inclusiv a 

modalităţilor de punere în 

practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul logistic, Transport 

planning, Departamentul Achiziții, 

Demand management, Material 

management   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea şi identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de managementul 

depozitului, precum şi a 

acţiunilor minimum necesare de 

întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

optimizare a depozitării 

marfurilor, de aplicare a 

sistemelor de management ale 

depozitului; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

depozitare versus cerinţele şi 

particularităţile companiei. 

 

Tematică 

 Prezentarea generală a 

depozitarii / depozitelor 

 Rolul depozitării 

 Definirea operațiunilor și 

proceselor din activitatea de 

depozitare și identificarea căilor 

de îmbunătățire 

 Gestionarea depozitelor 

 Obiectivele principale ale 

activității de depozitare 

 Eficientizarea depozitarii 

mărfurilor 

 Factori care influențează 

depozitarea (sistemele WMS, 

TMS si ERP) 

 Tipuri de depozite (din punct de 

vedere al gradului de 

automatizare). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Supply Chain Management – Modul Transport 
 

Transporturile au o importanţă deosebită pentru economia unei ţări deoarece ele continuă şi finalizează procesul 

de producţie al bunurilor materiale, deplasându-le de la locul de producţie la cel de consum, având  funcţia de 

legare a tuturor ramurilor de activitate şi a diferitelor zone, precum şi aceea de a contribui la dezvoltarea unor 

relaţii  de natură culturală, politică, socială, etc.   

 
Obiective 

 Explicarea conceptului de 

supply chain, în sens larg, a 

noţiunilor legate de transport, 

dar şi a celor legate de 

procesele conexe; 

 Identificarea unor modalităţi de 

coordonare/eficientizare a 

cerinţelor legate de 

managementul transporturilor şi 

de menţinere a acestora la 

nivele optime; 

 Cursul asigură parcurgerea 

noţiunilor legate de transport, 

inclusiv a modalităţilor de 

punere în practică, prin 

discuţii/exemple/exerciţii. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Departamentul Logistic, 

Departamentul Depozitare, 

Departamentul de Transport 

Planning, Departamentul de 

achiziție   

 

Beneficii 

 Cunoaşterea si identificarea 

noţiunilor legate de supply 

chain şi de transport, precum şi 

a acţiunilor minimum necesare 

de întreprins pentru aplicarea 

acestora; 

 Cunoaşterea tipurilor de 

transport, a factorilor care îl 

influenţează şi a unor elemente 

de legislaţie în domeniu; 

 Cunoaşterea modalităţilor de 

eficientizare şi control a 

costurilor de transport versus 

cerinţele şi particularitaţile 

companiei. 

 

Tematică 

 Managementul transporturilor și 

distribuției 

 Clasificarea căilor de transport 

 Factori care influențează pozitiv 

/ negativ transportul 

 Transport rutier 

 Elemente de legislație, si 

contractare 

 Clasificarea mijloacelor de 

transport rutieri 

 Calculul costurilor de transport 

(rentabilitate). 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă certificate în limba română 

din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România.  

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing - Introducere  
 

Lean Manufacturing este una din cele mai importante metode de management pentru companiile de producţie și 

poate fi interpretată ca o filozofie de producţie ce determină reducerea duratei de la comanda clientului până la 

expedierea produsului, prin eliminarea continuă a pierderilor.  

 
Obiective 

 Familiarizarea cu abordarea 

Lean; 

 Cunoașterea principalelor 

elemente; 

 Familiarizarea cu pașii de  

implementare într-o organizație. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

La finalul modulului de 

introducere, participanții vor 

dobândi cunoștințe despre 

conceptul de valoare adăugată, 

despre tipurile de pierderi și 

instrumentele folosite, despre 

beneficiile și obstacolele întâlnite 

pe durata implementării Lean 

manufacturing. 

 

Tematică 

 Conceptul de Valoare adăugată 

 Tipuri de pierderi 

 Instrumente folosite în lean 

manufacturing 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – 5S & Standardizare  
 

5S este o metodologie de organizare şi disciplină la locul de lucru, cu efecte benefice: creşterea siguranţei şi a 

productivităţii muncii, condiţii mai bune de mentenanţă, calitate mai bună.  

 
Obiective 

 Cunoașterea  metodologiei 5S 

– instrumentul pentru 

organizarea locurilor de muncă.  

 Cunoașterea pașilor de 

implementare 5S, respectiv 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu şi 

Shitsuke. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Creşterea productivităţii datorită 

creşterii calităţii produsului şi 

proceselor, eliminării timpului 

de căutare a sculelor, 

reducerea timpului de 

staţionare a maşinilor, 

identificării mai rapide a 

problemelor 

 îmbunătăţirea securităţii la locul 

de muncă 

 Identificarea rapidă a 

produselor sau a locurilor de 

muncă cu neconformităţi 

 Îmbunătăţirea moralului 

angajaţilor, introducerea celor 

mai bune practici, promovarea 

unei mai bune comunicări la 

locul de muncă, delegarea 

responsabilităţii de a îmbunătăţi 

locul de muncă. 

 

Tematică 

 Concept 

 Paşi în implementare 5S şi 

exerciţiu  

 Domeniu de aplicare şi exemple 

de Standardizare 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Stabilirea obiectivelor și Management vizual  
 

Setul de metode şi de mijloace utilizate pentru a uşura realizarea activităţilor şi pentru a evidenţia pierderile ce 

trebuie eliminate.  

 
Obiective 

Prezentarea vizuală a 

elementelor ce trebuie cunoscute 

de toată lumea pentru buna 

desfăşurarea a sarcinilor de lucru, 

dar şi mijloace de control vizual, 

pentru a facilita luarea deciziilor în 

caz de abatere faţă de situaţia 

normală. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

Cunoștințe despre mijloacele de 

control vizual, despre organizarea 

eficientă,  incluzând obiectivele 

organizației și legătura dintre 

Managementul Vizual și 

elementele Lean. 

 

Tematică 

 Obiectivele-cerinţe de business 

şi ale Sistemului de 

management al calităţii 

 Modalităţi de determinare ale 

obiectivelor şi transmitere în 

organizaţie 

 Managementul Vizual – 

domeniu de aplicare şi 

întrepătrundere cu celelalte 

elemente de Lean. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Lucrul în echipă & Îmbunătățirea continuă (kaizen)  
 

Termen japonez pentru „Îmbunătăţire continuă prin implicarea tuturor”. Este o metodologie de lucru în echipă 

pentru rezolvarea sistematică a problemelor şi aplicarea de soluţii de îmbunătăţire. 

 
Obiective 

 Înțelegerea nevoii de 

îmbunătățire continuă, definiție, 

scop și identificarea nevoii de 

îmbunătățire.  

 Reducerea pe cât posibil a 

pierderilor, pentru a atinge 

obiective mereu mai înalte în 

termeni de costuri, calitate și 

livrare neîntârziată a 

produselor. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Cunoștințe în folosirea mai 

bună a resurselor existente fără 

investiții mari 

 Cunoștințe în reducerea 

costurilor de perfecționare a 

personalului 

 Rezultate remarcabile în 

domeniul productivității muncii, 

al reducerii costurilor și creșterii 

competitivității 

 Cunoștințe despre eliminarea 

risipei și a pierderilor, 

diminuarea suprafețelor 

utilizate, reducerea necesarului 

de echipamente și creșterea 

gradului de folosire a celor 

ramase 

 

Tematică 

 Definirea, caracteristicile şi 

stadiile unei echipe 

 Modalități de eficientizare a 

rezultatelor echipei în Lean 

manufacturing 

 Conceptul de îmbunătăţire 

continuă 

 Atelierele de îmbunătăţire 

continuă  

 Îmbunătăţirea continuă ca 

sistem. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Eficiența echipamentelor (OEE) și metode de îmbunătățire 

a acesteia – QCO & TPM  
 

Randamentul sintetic sau eficacitatea generală a echipamentului  (OEE  - Overall Equipment Effectiveness) - un 

indicator de utilizat pentru cunoașterea situaţiei reale.   

 
Obiective 

Prezentarea indicatoarelor cu 

aspectele esenţiale pentru modul 

în care se desfăşoară procesele 

şi referitoare la rezultatele 

obţinute. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Cunoștințe în metodele de 

calcul și implementare OEE, 

utilizarea acestora 

  Cunoștințe despre TPM, 

modalitățile de aplicare și 

efectele acestuia 

 

Tematică 

 Modalităţi de calcul şi 

implementare a OEE  

 Ce este Schimbarea rapidă 

(QCO /SMED) şi cum se poate 

folosi 

 Ce este Întreţinerea Total 

Productivă (TPM), modalităţi de 

aplicare şi efecte. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea Centrului de 

Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Poka yoke  
 

Un proces rezistent la eroare implică o metodologie structurată de asigurare a calităţii şi a lipsei de erori în mediul 

de producţie, prin utilizarea de dispozitive şi de metode care să nu permită transmiterea pe flux în aval a unor 

produse defecte sau neconforme. Poka-Yoke este un dispozitiv sau mecanism utilizat pentru a preveni apariţia 

unei erori sau pentru a evidenţia imediat producerea a unei erori.  

 
Obiective 

Aprofundarea metodei în vederea 

prevenirii apariţiei de erori 

accidentale sau la detectarea 

erorilor, prin crearea unor 

dispozitive sau a unor 

caracteristici ale produselor care 

să elimine orice posibilitate de a 

comite o eroare neintenţionată. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Prevenirea greșelilor ce ar 

putea fi comise 

 Detectarea unei greșeli sau 

pierderi, permițând corectarea 

înainte de a deveni o problemă 

 Detectarea unei greșeli sau 

pierderi după ce a avut loc, în 

timp util, evitând transformarea 

ei într-o problemă majoră 

 

Tematică 

Ce este, tipuri şi exemple de 

Poka yoke. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Value Stream Mapping  
 

Un instrument util pentru a cunoaşte situaţia reală a pierderilor interne este cunoscut sub numele „Harta fluxului 

de valoare”. Harta fluxului de valoare şi trasarea hărţii fluxului de valoare înseamnă reprezentarea grafică a 

fluxurilor de materiale, oameni şi  informaţii care duc la realizarea unei familii de produse. 

 
Obiective 

Ce este VSM? Definiții, scop și 

însușirea tuturor operaţiilor şi 

activităţilor succesive care trebuie 

realizate în ordinea adecvată 

pentru a crea valoare pentru 

client. 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

Determinarea ponderii timpului de 

lucru care adaugă valoare, faţă 

de durata totală necesară pentru 

realizarea produsului sau 

furnizarea unui serviciu, de la 

primirea comenzii clientului şi 

până la livrare. 

 

Tematică 

 Descrierea şi construirea unei 

VSM 

 Exemplu de aplicare 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Lean manufacturing – Kanban  
 

Este o tehnică de management de producție care folosește carduri atașate de componente/containere pentru a 

monitoriza fluxul materialelor/informațiilor.  

 
Obiective 

 Înțelegerea metodei Kanban, 

care sunt principiile, valorile şi 

practicile acestuia 

 Cunoașterea tipurilor de 

Kanban pentru îmbunătățirea 

graduală a proceselor din 

cadrul unei organizații 

 

Durată 

 1 zi  

 

Grup țintă 

Manageri şi specialişti ai 

departamentelor de îmbunătăţire 

a proceselor, producţie , inginerie, 

logistică şi resurse umane; 

personal direct productiv. 

 

Beneficii 

 Îmbunătăţire continuă, 

performanţe crescute prin 

observare rapidă, reacţie 

rapidă, comunicare 

 Reducerea timpilor de livrare şi 

creşterea calităţii serviciilor 

 

Tematică 

 Pull vs Push 

 Tipuri de Kanban 

 Legătura Kanban cu celelalte 

elemente Lean manufacturing 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba 

română din partea 

Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland 

România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Specialist în Ergonomie 

 
ERGONOMIA este știința care sintetizează principii ale altor științe precum cele medicale, tehnice, economice, 

antropometria, sociologia muncii, psihologia muncii, pentru aplicarea lor în proiectarea și optimizarea sistemului 

om-mașină-mediu din punct de vedere al condițiilor de muncă, precum și al creșterii productivității muncii. 

Conform Asociación Española de Ergonomía ergonomia este “un set de cunoștințe cu caracter multidisciplinar 

aplicat pentru adaptarea produselor, sistemelor etc. la nevoile și caracteristicile utilizatorilor lor”. 

 

Obiective 

Asimilarea de cunoștințe în 

domeniul ergonomiei conduce la:  

 proiectarea echipamentelor și a 

medului de muncă în concordanță 

cu capacitățile umane, în scopul 

optimizării condițiilor de muncă și 

al asigurării eficienței activității 

desfășurate; 

 proiectarea sistemelor de muncă 

astfel încât să fie asigurate 

cerințele privind bunăstarea fizică 

și mentală a omului;  

 îmbunătățirea valorilor umane 

(ex.: calitatea vieții, siguranța în 

muncă, reducerea oboselii și a 

stresului etc). 

 sporirea eficienței și eficacității 

muncii prin reducerea erorilor 

umane, creșterea productivității 

muncii, precum și prin mărirea 

confortului în muncă;  

 repartizarea raţională a sarcinilor 

în concordanță cu capacitățile 

umane; 

 prevenirea vătămării corporale la 

nivel fizic, mental și social (în 

conformitatea cu cerințele 

Organizația Mondială a Sănătății). 

 

 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care își desfășoară activitatea în 

procesul de producție, dar și în 

sectorul administrativ, şi pentru cei 

care vor să se iniţieze în domeniul 

ergonomie. 

 

Beneficii 

Personalul instruit în acest domeniu 

poate desfășura activități de 

evaluare a locurilor de muncă la 

nivelul organizației în vederea 

prevenirii afecțiunilor operatorilor, a 

vătămării corporale la nivel fizic, 

mental și social. 

 

Tematică 

Cursul prezintă cerinţele menite să 

asigure o utilizare cât mai 

productivă a forței de muncă, în 

condițiile unui consum cât mai 

redus de efort sau, cu alte cuvinte, 

pentru realizarea unei productivități 

individuale a muncii optime, cu o 

cantitate cât mai mică de energie 

umană, în condiții normale de ritm și 

de efort.  

Subiecte abordate:  

 Introducere în ergonomie  

 Prezentarea unor elemente 

dimensionale antropometrice ale 

organismului uman și aplicarea 

acestora în proiectarea 

ergonomică  

 Prezentarea unor elemente cu 

privire la ambianța de muncă  

 Prezentarea unor cerințe 

ergonomice privind pozițiile de 

muncă  

 Prezentarea unor metode de 

analiză şi evaluare a organizării 

ergonomice a muncii (evaluarea 

ergonomică a posturilor) 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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Metode de evaluare ergonomică a posturilor (metoda NIOSH și metoda OCRA) 
 

Evaluarea ergonomică a posturilor conține un inventar de probleme, care se impun a fi cercetate la nivelul 

proceselor de muncă și a locurilor de muncă, în vederea analizării modului de realizare a adaptării reciproce 

dintre om și munca sa, în cadrul unei anumite activități productive. 

 

Obiective 

Asimilarea de cunoștințe în 

aplicarea metodelor de evaluare 

NIOSH și OCRA previn 

apariția/agravarea unor afecțiuni: 

 musculo-scheletice (AMS) în 

conformitate cu cerințele National 

Institute for Occupational Safety 

and Health;  

 asociate mișcărilor repetitive ale 

membrelor superioare ale 

operatorilor în conformitate cu 

recomandările cuprinse în EN 

1005-5 și ISO 11228-3. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Această instruire se adresează 

angajaţilor din diferite organizaţii 

care își desfășoară activitatea în 

procesul de producție, în sectorul 

administrativ dar și pentru cei care 

vor să se inițieze în metodele de 

evaluare ergonomică a posturilor 

NIOSH și OCRA. 

 

Beneficii 

Personalul instruit poate desfășura 

activități de evaluare a locurilor de 

muncă la nivelul organizației și, de 

asemenea, poate propune soluții de 

îmbunătățire a acestora. 

 

Tematică 

Cursul prezintă cerințele metodelor 

de evaluare ergonomică a 

posturilor, NIOSH și OCRA, menite 

să asigure o utilizare cât mai 

productivă a forței de muncă, în 

condițiile unui consum cât mai 

redus de efort sau, cu alte cuvinte, 

pentru realizarea unei productivități 

individuale a muncii optime, cu o 

cantitate cât mai mică de energie 

umană, în condiții normale de ritm și 

de efort. 

 

Subiecte abordate:  

 Introducere în ergonomie 

 Introducere în manipularea 

manuală a maselor și ridicarea 

greutăților  

 Prezentarea metodei de evaluare 

a ridicării greutăților la locul de 

muncă, metoda NIOSH - National 

Institute for Occupational Safety 

and Health  

 

 

 

 

 

 Factorii de risc pentru munca 

repetativă  

 Prezentarea metodei de 

evaluarea rapidă a riscului asociat 

cu mișcări repetitive ale 

membrelor superioare, metoda 

OCRA - OCcupational Repetitive 

Action 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35
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