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OBIECTIVE  

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

 Cunoască cum pot facilita, din punct de vedere managerial și 

tehnic, conducerea și implementarea strategiei Lean 6 Sigma 

 Cunoască rolurile și responsabilitățile din proiectele Lean 6 Sigma  

 Cunoască cum se identifică și se definește domeniul de aplicare 

al proiectelor 

 Cunoască modul de măsurare al progresului proiectelor în 

derulare  

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de la cel mai înalt nivel care doresc să 

dobândească o înțelegere mai aprofundată despre Lean 6 

Sigma astfel încât aceștia să poată oferi mai mult suport 

 Managerilor de programe sau Black Belt, care au sarcina de a 

implementa un program Lean 6 Sigma 

 Manageriilor de  departamente sau celor care conduc execuția 

proiectelor de îmbunătățire Lean 6 Sigma în organizație 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoașterea metodologiei Lean 6 Sigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl 

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Campionul este garantul 

strategiei Lean Sigma. 

Ce trebuie el să facă? 

 Garantează desfăşurarea Lean 

Six Sigma în mod coerent cu 

proiectele şi obiectivele 

companiei 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Introducere în Lean 6 Sigma 

 Roluri și responsabilități Lean 6 Sigma 

 Privire de ansamblu asupra metodologiei DMAIC 

 Selectare proiecte 

 Suport pentru echipele de proiect 

Ziua 2 

 Analiză stadiu proiecte - Gate reviews 

 Menținere îmbunătățiri 

 Comportament Lean 6 Sigma 

 

 

 

 

 

 

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 


