
   

 

KAIZEN 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de KAIZEN, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască principiile și tehnicile de bază KAIZEN 

 Explice beneficiile îmbunătățirilor de tip KAIZEN  

 Știe să identifice și să elimine activităţile fără valoare adăugată 

într-un timp cât mai scurt, cu costuri cât mai reduse 

 Cunoască și să aplice tehnici şi instrumente care susţin strategia 

KAIZEN 

 Aplice metodologia standard KAIZEN 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor persoanelor interesate să afle cum KAIZEN poate fi un 

instrument util pentru promovarea unei îmbunătățiri continue 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

KAIZEN reprezintă o strategie 

integratoare, transfuncţională 

prin care se desemnează 

îmbunătăţirea treptată, continuă 

a managementului şi a 

activităţilor firmei, precum şi a 

indicatorilor de calitate, 

productivitate şi competitivitate, 

cu implicarea directă a întregului 

personal. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Istoric KAIZEN 

 Concepte majore Kaizen 

 Tehnici şi instrumente care susţin strategia Kaizen 

 7 pierderi 

 5S 

 Poka Yoke 

 Analiza Roșu Verde 

 Balansare posturi 

 SMED 

Ziua 2 

 Metodologia standard Kaizen 

 Stabilire obiectiv / ţintă (Q, C, T) 

 Definire membrii echipă / agenda 

 Confirmare standarde de lucru curente 

 Identificare pierderi / Cauze 

 Prioritizare plan de acțiuni 

 Validare acțiuni / beneficii 

 Raportare rezultate către management  

 Felicită echipa 

 Definire Lecții Învățate 

 

 

 

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 


