
   

 

Analiza Roșu-Verde 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui workshop Analiza Roșu-Verde, participanții vor 

fi capabili să: 

 Cunoască cele 7 pierderi 

 Vizualizeze de o manieră grafică sarcinile de lucru 

 Identifice și să elimine activitățile Fără Valoare Adăugată (Roșu)  

 Utilizeze analiza Roșu-Verde ca ajutor în procesul de balansare a 

posturilor de lucru și îmbunătățire continuă 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor persoanelor interesate să afle cum analiza Roșu-Verde 

poate fi un instrument util pentru realizarea îmbunătățirii 

continue 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Analiza Roșu-Verde are drept 

obiectiv unerea în practică a 

unei organizări  care permite: 

creşterea productivităţii; găsirea 

disponibilităţilor în personal şi 

materiale; eliminarea 

pierderilor; reducerea costurilor. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a workshop-ului 

 Prezentarea celor 7 pierderi și celor 3 tipuri de activități (cu 

valoare adăugată, fără valoare adăugată dar necesară, fără 

valoare adăugată) 

 Parcurgerea fluxului procesului pentru a analiza starea curentă a 

acestuia (împreună cu participanții) 

 Stabilirea unui proces pentru cartografiere 

 Identificare pași / operații necesare realizării procesului 

 Identificarea activităților asociate fiecărui pas / operație 

 Identificarea tipului pentru fiecare activitate și adăugarea codului 

de culoare asociat activității cu valoare adăugată 

 Determinare timpi necesari pentru realizarea fiecărei activități 

 Crearea unui grafic pentru vizualizarea datelor colectate 

 Brainstorming pentru acțiuni potențiale rezultate în urma analizei 

 Creare cadru pentru planul de acțiun ulterioare 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 


