
 

OPTIMIZARE  
și 

 CALITATE 
 pentru 

AFACEREA TA 

OBIECTIV 

Prezentarea principalelor metode pentru 
reducerea cheltuielilor operationale, cresterea 
capacitatii de productie si reducerea pierderilor 
datorate calitatii slabe. 

PUBLIC ȚINTĂ 
Proprietari de afacere, Administratori, Directori 
Generali, alti directori cu putere de decizie si 
interesati sa-si intareasca sau creasca afacerile. 

DESFĂȘURARE 
Seminarul se va desfasura in data de 16.03.18, 
la Hotel Continental Arad, intre orele 9.00-17.00. 
Sunt incluse doua pauze de cafea si una pentru 
pranz care vor fi asigurate de catre organizatori. 

Vor fi prezentate concepte teoretice si legatura lor 
cu profitul pentru Lean, instrumente ale calitatii, 
Six Sigma si exemplificate prin scurte ateliere 
desfasurate in sala. 

AGENDA 

Introducere 

Valoarea adăugată. Identificarea risipei. 
Tehnicile de reducere a risipei. Sisteme de 
producţie Lean. Implementare. Oportunitati de 
finantare implementare programe Lean. 
Ateliere de lucru – identificarea pierderilor; 
evaluarea competentelor; management vizual 

Calitatea. Eficacitate vs. Eficienţă. Legătura 
Calitate – Sistem de producţie Lean. Ateliere 
de lucru – ce inseamna calitatea in servicii; 
stabilitatea procesului;  

Tehnici uzuale de rezolvare a problemelor:         
5 De Ce, Ishikawa, Brainstorming, PDCA, 8D, 
Six Sigma. Avantaje şi dezavantaje în 
utilizare. Ateliere de lucru: Ishikawa / 5 De ce 

Discutii libere 
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Cristian Bleotu, Speaker 

Cristian Bleotu este lector, consultant de 
îmbunătățire și Director General al companiei  
Effective Flux. 

Cristian este certificat Lean Six Sigma Master 
Black Belt și are peste 30 de ani experiență în 
industrie, pe diverse poziții, de la operator, 
Director de Producție și Director General. 

De-a lungul carierei sale a lucrat pentru companii 
cum ar fi DAEWOO Automobile Romania, Leoni, 
Arcelor Mittal si are printre clienti ca Takata, 
TRW, Hella, Ursus, Preh, Daimler, Ford, Coficab, 
Key Safety Systems, EKR si altii. 

EFFECTIVE FLUX este o companie romaneasca 
care livreaza servicii de consultanta si instruire 
pentru imbunatatirea proceselor si a 
organizatiilor.  

Compania a fost fondata in 2013, are sediul in 
Arad si livreaza serviciile la nivel national precum 
si international. 

ÎNSCRIERE si TARIF 

Pentru primele 20 de companii care se inscriu si achita in termenul mentionat, prima persoana 
inscrisa beneficiaza de gratuitate, tariful pentru al doilea participant din cadrul aceleiasi companii 
este de 50 ron (+TVA), iar pentru cel de-al treilea 100 ron (+TVA).  
Pentru urmatoarele companii inscrise, tariful pentru primul participant este 50 RON (+TVA), iar 
pentru urmatorii doi: cate 100 RON (+TVA).  

Pot participa pana la 3 membri din conducerea de varf ai fiecarei companii. 
Evenimentul este orientat catre (conducerea) firmelor de producție.  
Companiiile de servicii pot participa, în limita a doua persoane din conducere și la un tarif de 100 
RON fiecare, în limita locurilor disponibile. 
 

Inscrierea se face prin formularul de la acest link 

https://www.effectiveflux.com/alte-servicii/talon-inscriere-workshop-arad-16-03-2018/

