
   

 

Metodologia 5S 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de 5S, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă principiile metodologiei 5S și conceptul de fabrică 

virtuală 

 Înțeleagă etapele metodologiei 5S în vederea creări de standarde 

proprii pentru organizație 

 Identifice oportunități de îmbunătățire utilizând principiile 5S 

 Introducă și să mențină modificările 5S la locul de muncă pentru 

o îmbunătățire continuă 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor – de la toate nivelurile ierarhice 

 Personalului din producție (inclusiv operatori) și personalului din 

birouri 

 Tuturor persoanelor care joacă un rol în îmbunătățirea mediului 

de lucru în cadrul organizației 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea metodologiei 5S 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși autoritatea de a-și îmbunătăți zona de 

lucru ar fi benefică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

5S este o metodologie de 

organizare a locului de muncă în 

care locul și zona de muncă sunt 

organizate și standardizate 

pentru a minimiza pierderea de 

timp și mișcările inutile. Inițial, 

o parte din filozofia fabricației 

Lean (cunoscută și sub numele 

de Toyota Production System), 

principiile sale de eliminare a 

timpului pierdut și a mișcărilor 

inutile sunt universal aplicabile 

tuturor organizațiilor. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive 

 Ce este 5S? 

 De ce să aplicăm cei 5S? 

 Proiectul de implementare 5S  

 Etapa Seiri – Sortare 

 Instrumente sau metode utilizate pentru atingerea obiectivului 

– Echipa; Planificarea implementării; Procesul de etichetare 

 Etapa Seiton – Ordonare 

 Instrumente sau metode utilizate pentru atingerea obiectivului 

– Harta 5S (înainte și după implementare); Managementul 

vizual (fabrica vizuală) 

 Etapa Seiso – Strălucire 

 Instrumente sau metode utilizate pentru atingerea obiectivului 

– Pașii procesului de curățare 

 Etapa Seiketsu – Standardizare 

 Instrumente sau metode utilizate pentru atingerea obiectivului 

– Pașii procesului de standardizare; Panouri 5S 

 Etapa Shitsuke – Stabilizare 

 Instrumente sau metode utilizate pentru atingerea obiectivului 

– Pașii procesului de stabilizare 

 Rolul managementului în demersul 5S 

 Audit 5S 

 

 

 

 

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 

 Exercițiu practic de 2 zi sau mai multe (la cerere) 

 

 

 

 

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 


