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OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de Lean 6 Sigma – Yellow Belt, 
participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască organizarea Lean Sigma la nivel de proces 

 Cunoască aplicarea metodologiei DMAIC la nivelul procesului, cu 

precădere elementele conținute în fazele Define, Measure și 

Control 

 Înțeleagă instrumentele Lean 6 Sigma recomandate a fi utilizate 

de către un Yellow Belt atunci când se află într-o echipă de 

proiect 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Şefilor de echipă 

 Personalului implicat în îmbunătăţirea proceselor 

 Personalului și echipelor care sunt responsabile pentru aplicarea 

acțiunilor corective sau rezolvarea problemelor 

 Oricăror persoane interesate să obțină o înțelegere a principiilor 

și metodologiilor Lean 6 Sigma 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Yellow Belt este „cunoscătorul” 

procesului. Ce trebuie el să 

facă?  

 Participă ca membru al 

echipei de bază , contribuind 

cu expertiza sa 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Să înțelegem 6 Sigma 

 Elemente fundamentale 6 Sigma 

 Indicatori de bază 6 Sigma ( DPU, DPMO, FTY, RTY, Cycle 

Time) 

 Crearea unui Project Charter 

 Să înțelegem Lean 

 Cele 7 Pierderi  

 5S 

Ziua 2 

 Definirea procesului 

 Diagrama cauze-efect; Cartografierea procesului  

 Statistică de bază 6 Sigma 

 Statistică de bază; Statistică descriptivă; Distribuție normală; 

Analiză grafică  

 Analiza sistemului de măsurare 

 Capabilitatea procesului 

Ziua 3 

 Modalități de ținere sub control a procesului Lean 

 Metode de control pentru 5S 

 Kanban 

 Sisteme Poka Yoke (Anti-eroare) 

 Planuri de control 6 Sigma 

 Analiza cost beneficiu 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română  

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


