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Buna ziua,

Mai jos gasiti lista training-urilor in-house, pe care AVO Lean Consulting le oferă pentru
anul 2018. Fiecare training va fi personalizat pentru dumneavoastră.

Va rog sa alegeti training-urile care va intereseaza si sa ne contactati pentru a stabili perioada de 
desfasurare.

Nota: Preturile pentru training afisate mai jos sunt all-inclusive si includ urmatoarele:

• Un trainer experimentat; 
• Mapa curs (notebook, manual, pix) pentru maxim 12 participanti.
• Toate cheltuielile cu deplasarea si cazarea trainerului în România;

Denumire Scurta descriere Durata Preț (€)

Tehnici si metode 
Lean Manufacturing
– 2 zile

Cele 8 tipuri de pierderi, Sistemul 5S si managementul 

vizual, Kanban, Just in time, One piece flow, Zero Control

de calitate, inspectia la “sursa” si Poka Yoke (evitarea 

producerii erorilor), Schimbarea rapida a sculelor (Single 

Minutes Exchange of Dies – SMED), Intretinerea 

Productiva, Responsabilitatea

2 zile 1600€

Industrial 
engineering – 3 zile

Tackt time, Cycle time, Identificare Bottleneck-ului real, 

metode de măsurare.

Este un program de 20 de ore, care se desfășoară, în mod 

normal, în trei zile consecutive, care oferă noilor ingineri, 

supervizori, non-Industrial ingineri și personal tehnic și 

netehnic, o bază în metodele și procedurile clasice de 

Inginerie Industrială.

Cele două zile suplimentare constau în aplicații practice, 
în cadrul proceselor efective de lucru.

3 zile

5 zile

2400€

3800€

Imbunatatirea 
continua a 
proceselor. - 2 zile

KAIZEN, Standardizarea, 5S, Muda, Management vizual, 

Roluri, responsabilitati si autoritati, SMED, VSM, JIT

2 zile 1600€
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Un pas înainte în feeare zi
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Denumire Scurta descriere Durata Preț (€)

Planificarea și 
Controlul Producției
– 3 zile

Rolul și responsabilitatea Planificarii productiei.

Crearea unui plan de producție săptămânal, care să 

absoarbă fluctuația comenzilor.

Echilibrarea încărcării și a capacității.

Crearea unui sistem Kanban care să absoarbă variatiile 

volumului comenzilor.

Măsurarea rezultatelor procesului.

3 zile 2400€

Problem solving – 2 
zile

5 WHY, PDCA, Ishikawa diagram (diagrama schelet de 

pește), Principiul Pareto 20/80, Metoda 8D.
2 zile 1600€

Management de 
producție – Lean 
Management – 3 
zile

Cele 8 tipuri de pierderi, Sistemul 5S si managementul 

vizual; Kanban; Just in time; One piece flow; Schimbarea 

rapida a sculelor (Single Minutes Exchange of Dies – 

SMED), și multe altele.

Crearea legăturii între aceste tehnici și metode, cum să le
folosești pentru a obține rezultatele dorite: Livrare la timp;
Reducerea  risipei;  Reducerea  lead  time-uli,  Costuri  mai
mici/produs;  Imbunătățirea productivității  și  a eficienței;
Imbunătățirea controlului proceselor.

Cele două zile suplimentare constau în aplicații practice,
în cadrul proceselor efective de lucru.

3 zile

5 zile

2400€

3800€

Vă mulțumesc,
Adrian Oprea
AVO Lean Consulting SRL
Tel: 0788-786 383
Email: adrian.oprea@avoleanconsulting.ro
www.avoleanconsulting.ro
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