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Leadership în vremuri tulburi

REZILIENŢĂ SUSŢINUTĂ LEADERSHIP PROACTIV LEADERSHIP ADAPTIVPERFORMANŢA COLECTIVĂ ÎN CRIZĂ



Leader’s Virtual Sessions

În contextul crizei actuale, am creat o serie de 
sesiuni pentru manageri, de câte 2 ore fiecare, pe 
care le livrăm virtual:

“Leadership în vremuri tulburi”
v Rezilienţă susţinută – A noastră şi a echipei
v Leadership Proactiv– Susţine un mindset 

pozitiv şi proactiv în cadrul echipei tale
v Leadership Adaptiv– Dă sens noii realităţi

VUCA, înainte să fie prea târziu
v Performanţa Colectivă în Criză– Creează

condiţiile pentru colaborare eficientă



Rezilienţă susţinută 

Cum poţi influenţa rezilienţa echipei şi care e 
impactul ei asupra performanţei. 

v Rezilienţă – Cu ce se mănâncă şi
impactul ei asupra perfomanţei

v 4 influenţatori cheie - Cum poţi
creşte nivelul de rezilienţă

v 7 metode de succes - Prin care 
poţi creşte rezilienţa celorlalţi

v Rezilient acum! – Care sunt paşii
pe care îi poţi face chiar acum
pentru a-ţi creşte rezilienţa.



Leadership Proactiv
Resursele necesare liderilor, pentru a susţine un 
mindset pozitiv şi o atitudine proactivă, atât ei cât şi
echipa.

v Frâna de mână - Oportunitatea de a se 
opri pentru o clipă şi a reflecta la propriile
reacţii şi mindset.

v 4 strategii ale schimbării - Uneltele
necesare pentru a susţine un mindset 
pozitiv şi o atitudine proactivă în ceilalţi.

v Roata se învârte în continuare - Cum 
combinăm suportul şi siguranţa
psihologică cu focus către performanţă în 
această perioadă.



Leadership Adaptiv

Ajută-i pe lideri să ia frâiele noii realităţi în mână
cât mai repede şi să reacţioneze eficient.

v Lumea VUCA – Definiţie şi implicaţii.
v 5 capcane – Cum îţi pot înceţoşa

percepţia şi încetini capacitatea de a 
te adapta.

v 5 abilităţi – Pe care e nevoie să le 
dezvolţi sau întreţii.

v Focus în două direcţii:
ü Dă sens noii realităţi.
ü Mobilizarea maximă a potenţialului

pe care îl ai la dispoziţie.



Performanţa Colectivă în Criză
Ajută-I pe lideri să optimizeze calitatea şi
perfomanţa şi colaborării în perioade de criză

Colaborare eficientă în criză – De ce
“colaborăm bine” s-ar putea să nu fie 
suficient de bine
Cei patru călăreţi - Strategii pe care 
le poţi implementa instant pentru a 
îmbunătăţi colaborarea
Blocaje - Ce împiedică colaborarea şi
cum poţi depăşi aceşti factori
RED Flags - La ce să fii atent când
gestionezi performanţa echipei în 
mediul virtual

Înapoi la cuprins



Employee’s Virtual Sessions
De asemenea, am creat o serie de sesiuni 
de câte două ore pentru angajati, pe care le 
livrăm virtual:

v Working From Home – Sfaturi
rapide pentru lucru de acasă eficient

v Prezentări de success în mediul
virtual – Cum creez engagement în 
online

v Gestionarea stresului – La 
distanţă, însă tot împreună

v Feedback – 1:1 de impact în 
vremuri tulburi



Working From Home 

Sfaturi rapide pentru lucru de acasă eficient:

v Provocările lucratului de acasă –
Extrase de la participanţi

v Bune practici pentru lucratul de 
acasă – Ce am învăţat în 5 ani de 
lucrat de acasă

v Ce fac dacă am copii? – Tehnica
de a gestiona interacţiunile cu 
copilul

v Cum rămân conectat – Ce poţi
face ca să rămâi conectat social 
chiar dacă te distanţezi fizic



Prezentări de success în mediul virtual 

Engagementul în online e diferit faţă de cel din 
sală. Află cum să te asiguri că nu “vorbeşti cu 
monitorul”.

v Slide-uri – Secrete pentru o 
prezentare de succes

v Interacţiune – Cum generez
interatiune şi engagement

v Tipuri de audienţă – Tipurile de 
participant şi cum să îl gestionezi pe 
fiecare

v Gestionarea Q&A – Tehnici de 
gestionat sesiunile de Q&A online 



Gestionarea stresului
Faptul că suntem izolaţi în case cumulat cu 
incertitudinea momentului, creşte nivelul de stres. 
Află ce poţi face din confortul casei tale pentru a 
gestiona mai bine stresul.

v Stres – Ce este stresul şi tipuri de 
stres

v Let’s get physical - Cum ne 
influenţează fiziologia şi body 
language-ul starea

v Tehnici anti-stres – Pentru acasă
v Curba schimbări – De ce când

trecem prin vremuri incerte stresul
creşte



Feedback
Mai important decât oricând altcândva, în 
această perioadă de tranziţie:

v Hormonii fericirii – Ţine cont de ei
dacă vrei ca mesajul să ajungă pe 
partea cealaltă

v Cum dai Feedback – Tehnica de a 
da feedback structurata într-un 
proces simplu de urmat

v Cum primeşti Feedback– Procesul
de a primi feedback deschis

v Ce faci cu Feedback-ul – De la 
feedback la învăţare şi dezvoltare

Înapoi la cuprins



Conflict Management Strategies



Imagine de ansamblu a programului

Conflict management startegies este un 
program menit să îi ajute pe oamenii din 
echipa ta să înțeleagă diferențele dintre ei și
preferințele personale în comunicare ale 
fiecăruia, reducând astfel incidența conflictelor
interne.
Ne uităm la conflict dintr-o perspectivă
holistică, încercând să înțelegem fiecare
aspect al acetuia și ce putem face pentru a îl
preveni, rezolva sau stimula.



Obiective

v O înţelegere comună a rolului de 
leader în gestionarea conflictului

v Identificarea preferințelor personale
in comunicare ale fiecăruia

v Creşterea eficienţei în gestionarea
conflictelor

v Îmbunătățirea colaborării inter 
departamentale

v Încurajarea conversațiilor dificile
pentru a preveni conflictele



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate
v Săptămâna 3 – Chestionar Stiluri de Comunicare
v Săptămâna 4 – Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Debrief Chestionar 1:1 Coaching (Opțional)
v Săptămâna 6 – Conflict Challenge 1
v Săptămâna 7 – Conflict Challenge 2
v Săptămâna 8 – Follow Up Call
v Săptămâna 9 – Conflict Challenge 3
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Classroom Session

Ce e conflictul?
Tipuri de conflict
Stiluri de comunicare
Stadiile conflictului
Baza unei echipe solide
Managementul conflictelor
Roleplays



Content Workshop

v Exerciţiu de cunoaştere – Relația mea cu 
conflictul

v Definiția Conflictului
v Debrief Chestionar Stiluri de comunicare
v Principalele surse ale conflictului organizational
v Etapele conflictului și abordarea lor
v Tipuri de conflict

v Intra-personale
v Interpersonale
v Intre grupuri
v Intre Organizații

v Cele 5 disfuncții ale muncii în echipă
v Conflict Management

v Tehnici de stimulare a conflictului
v Tehnici de prevenire a conflictului
v Tehnici de rezolvare a conflictului

Înapoi la cuprins



Spune pe bune!



Imagine de ansamblu a programului

Spune pe bune este un program de 
comunicare bazat pe ceea ce noi considerăm
a fi stâlpii comunicării sănătoase in mediul
organizational și nu numaiȘ
v Întelegerea diferențelor
v Ascultarea activă
v Asertivitatea
v Feedback-ul
v Deschidere către conversații

dificile



Obiective
v Îmbunătățirea modului în care 

membrii echipei comunică și ascultă
v Înțelegerea nevoi de adaptare a 

comunicării în funcție de interlocutor
v Creşterea eficienţei în crearea unui

climat ce susţine comunicarea
deschisă

v Creşterea colaborării inter 
departamentale și între membrii
echipei

v Dezvoltarea capacității de 
comunicare asetivă și a abilităților
de feedback

v Încurajarea conversațiilor dificile



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate
v Săptămâna 3 – Chestionar Stiluri de comunicare
v Săptămâna 4 – Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Debrief Chestionar 1:1 Coaching (Opțional)
v Săptămâna 6 – Challenge 1 - Apreciere
v Săptămâna 7 – Challenge 2 – Feedback Constructiv
v Săptămâna 8 – Follow Up Call
v Săptămâna 9 – Challenge 3 – Conversația dificilă
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Classroom workshop

Ce e comunicarea?
Influențatori ai comunicării
Bariere de comunicare
Ascultare activă
Asertivitatea ca stil de comunicare
Feedback si conversații cu sens
Conversații dificile



Content Workshop
v Exerciţiu de cunoaştere
v Provocările mele de comunicare
v Debrief stiluri de comunicare
v Influențatori și bariere de comunicare:

v Diferențe de percepție
v Emoții puternice
v Experiențe anterioare
v Preconcepții

v Așteptările implicite
v Ascultarea activă
v Analiza tranzactională în comunicare
v Asertivitatea ca stil de comunicare
v Feedback și conversații cu sens

v Perspectiva generală
v Tehnici de feedback

v Conversații dificile si cum să le gestionăm

Înapoi la cuprins



Living the culture!



Imagine de ansamblu a programului
Living the culture este un program de cultură
organizățională și team effectiveness, bazat pe Team 
Coaching, menit să îi ajute pe oamenii tăi să adere, 
să integreze și să trăiască principiile culturale ale 
organizației.

În prima fază vom defini un set de principii culturale, 
bazate pe valorile companiei. 
Ce ne dorim în primul rând este să construim un 
mediu în care membrii organizației să simtă că au un 
cuvânt de spus în formularea sau interpretarea
principiilor culturale.

Pentru cine e programul?
1. Organizații care își doresc o schimbare culturală
2. Echipe nou formate
3. Echipe în care au survenit schimbări majore de componență



Obiective

v Integrarea culturii în viața cotidiană
v Definirea unei viziuni de echipă
v Adaptarea comportamentelor astfel

încât ele să se alinieze cu viziunea
echipei și cultura

v Navigarea perioadei de transiție
pentru echipele în schimbare

v Stimularea engagementului la nivel
de echipă



Structură și Timeline

Definirea culturii

Definirea principiilor
la nivel macro
Pregatirea
materialelor și a 
campaniei de 
comunicare
Definirea
obiectivelor

Living the culture

Workshop de team 
effectivenes în care 
participă managerul
și echipa lui
Adresarea
posibilelor conflicte
cauzate de 
schimbare

Action Planning

Definire unui plan de 
acțiune
Monitorizarea
implementării alaturi
de manageri
Moderare comunitati

Follow-Up

Follow-up in baza
planurilor de acțiune
Implementat learning 
pe teme adiționale
Jurnalism cultural



Content Workshop
v Opening + Video GM 
v “Dreaming big” poveste a 

Managerului – inspirație
v Povești membrii echipei – The 

good, the bad and the ugly
v Cum se traduce fiecare principiu în

comportamente dezirabile pentru
echipa noastră. 

v Unde ne situăm acum?
v Vision statement al echipei
v Action planning & commitment: 
Cum ajungem acolo? Care sunt principalele
bariere? Ce vom face ca să le depăsim?
Plan de acțiune de echipă + Angajamente
individuale

Înapoi la cuprins





Imagine de ansamblu a programului

EPIC Leadership este un program de 
leadership bazat pe ceea ce considerăm a fi 
cei 4 stâlpi care susţin un bun lider:

v Empatie
v Perspectivă
v Inspiraţie
v Comunicare

În prima fază vom defini un set de valori si
comportamente dezirabile, bazate pe valorile
companiei. Ce ne dorim în primul rând este să
construim un mediu în care liderii să fie cea
mai bună variantă a lor. 



Obiective

v O înţelegere comună a 
leadershipului şi a rolului de leader

v Un limbaj comun şi crearea unui
mediu propice dezvoltării liderilor

v Creşterea eficienţei în crearea unui
climat ce susţine comunicarea
deschisă

v Creşterea colaborării inter 
departamentale/divizionale

v Dialog deschis pe teme critice



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate, Pre-work assessments
v Săptămâna 3 – Chestionar Way Manager (Optional)
v Săptămâna 4 – Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Debrief Way Manager (Optional)
v Săptămâna 6 – Leadership Challenge 1
v Săptămâna 7 – Leadership Challenge 2
v Săptămâna 8 – Follow Up Call
v Săptămâna 9 – Leadership Challenge 3
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Ziua 1 EP

Atitudinea referitoare la 
leadership
Cercul de Aur
Impactul liderilor în
Organizaţie
Situaţia reală
Aleargă ca să te salvezi

Ziua 2 IC

Inspiraţie vs Motivaţie
Provoacă Susţine Dă
Feedback
Rolul liderului , coach/mentor
Primul adept
Decizi Reale



Ziua 1 - Empatie şi Perspectivă

v Exerciţiu de cunoaştere
v Atitudine la nivel personal
v De ce empatia este o calitate

esenţială a unui bun lider
v Provocarea multigeneraţională
v Perspectiva asupra businessului
v Cercul de aur
v Lidership adaptat la fiecare situaţie
v Comportamente dezirabile în 

acţiune
v Aleargă ca să te salvezi - Exerciţiu



Ziua 2 - Inspiraţie şi Comunicare

v Motivezi sau inspiri?
v Zona de Confort Zona de învăţare
v Feedback în relaţie cu aşteptările de 

la leadership
v Când mentor şi când coach?
v Importanţa sponsorilor
v Uneori liderii sunt cei care îi

urmează pe alţii
v “Decizii capitale” - Simulare

decizionala cu impact major

Înapoi la cuprins





Imagine de ansamblu a programului

Roadele timpului tău este un 
program de eficienţă personală, ce are 
rolul de a te ajuta să ai mai mult timp 
pentru ce e important pentru tine, să îţi
gestionezi mai bine sarcinile zilnice
astfel încât să nu mai fi nevoit să stai
peste program şi să te înveţe ce să
faci pentru a fi mai puţin stresat.



Obiective
v O mai bună înţelegere asupra

importanţei modului în care ne 
investim timpul

v Îmbunătăţirea modului în care 
participanţii îşi gestionează timpul, 
dezvoltându le abilităţile de 
prioritizare, delegare şi optimizare a 
întâlnirilor

v Îmbunătăţirea modului în care 
participanţii reacţionează la stres, atât
în mediul profesional cât şi în viaţa
personală



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate, Pre-work assessments
v Săptămâna 3 – Best Self - Assignment
v Săptămâna 4 – Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Best Self Decisions
v Săptămâna 6 – Jurnal de obiective
v Săptămâna 7 – Less Stress Assignment
v Săptămâna 8 – Follow Up Call
v Săptămâna 9 – Giving back
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Ziua 1 Managementul Timpului

Hoţii de timp
Instrumente de prioritizare
To do’s and Don’ts
Obiceiurile
Ce să faci cu “M&M’s”
Echilibrul Muncă Viaţă
personală

Ziua 2 Managementul Stresului

Definiţia stresului
Hormonii Fericirii
Gânduri şi emoţii pozitive
Drumul de la stres la vitalitate
Colajul de vise



Ziua 1 – Managementul Timpului

v Exerciţiu de cunoaştere
v Să înţelegem ce e important
v Setarea de obiective
v Hoţii de timp
v To Do şi intrumente de prioritizare
v Delegare
v Obiceiuri sănătoase
v Ce fac cu “M&M’s” Meetings & 

Mangers
v Echilibrul Muncă Viaţă personală



Ziua 2 – Managementul Stresului

v Ce este stresul?
v Hormonii fericirii
v Tipuri de stres
v Tehnici Anti Stres
v Voce interioară aliniată
v Trăieşte inteligent - Când toate

piesele de puzzle fac click
v Disciplina de a fi fericit
v Colajul de vise

Înapoi la cuprins





Imagine de ansamblu a programului

Spotlight este un program modular de
Public Speaking care amestecă tehnici
de vorbire în public, actorie, metode de 
gestionarea emoţiilor şi storytelling 
pentru a te transforma în cea mai bună
versiune a ta prin:

v Tehnici de vorbire in public
v Prezenţă scenică
v Exerciţii de improvizaţie
v Bune practici pentru prezentări
v Storytelling



Obiective

v O înţelegere comună asupra bunelor practice 
într ale public speaking-ului

v Învaţă cum să îţi ajustezi limbajul trupului, 
postura şi mişcarea astfel încât să fie în 
concordanţă cu mesajul pe care vrei să îl
transmiţi

v Descoperă conceptul de “Adevăr Scenic”
v Cum să îţi faci attitudinea congruentă cu 

mesajul pe care încerci să îl transmiţi
v Îmbunătăţirea pronunţiei şi controlului asupra

vocii
v Impact - Cum să pui accentul pe mesajele

cheie pentru mai mult impact
v Creşterea încrederii oratorilor în propriile forţe



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate, Pre-work assessments
v Săptămâna 3 – Self Tape 1
v Săptămâna 4 – Core Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Assignment Arhetipuri de voce
v Săptămâna 6 – Discurs pe tema data
v Săptămâna 7 – Self Tape 2
v Săptămâna 8 – Storytelling Workshop Classroom
v Săptămâna 9 – Toastmasters Challenge
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Ziua 1 Pe scenă

Eu, aici , acum
Exerciţii de 
improvizaţie
Tehnici de speaking
Prezenţă scenică
impozantă

Ziua 2 În lumina reflectoarelor

Umple scena
Voce răsunătoare
Pro-nunţie
Adevăr scenic

Ziua 3 Povestea mea

Arhetipuri de 
poveste
Drumul Eroului
Potrivire
Povestea mea



Ziua 1 – Pe Scenă

v Exerciţiu de cunoaştere
v Evaluare iniţială şi debrief
v Încredere de speaker
v Prezentări pregătite vs spontane
v Exerciţii de improvizaţie
v Tehnici de speaking
v Prezenţă scenică impunătoare



Ziua 2 – În lumina reflectoarelor

v Prezentare intermediară
v Ajustarea limbajului trupului
v Bune practice de vorbit în public, ce

facem şi ce nu
v Controlul Vocii si Arhetipuri de Voce
v Exerciţii de pronunţie
v Adevăr Scenic Cum să fi autentic şi

credibil
v Prezentare finală



Ziua 3 – Povestea mea

v Poveşti personale
v Arhetipuri de poveste
v Ce tip de poveste folosesc când
v Transformă datele în poveşti
v Exemple de poveşti grozave
v Cum îmi construiesc povestea
v Cum îmi spun povestea

Înapoi la cuprins





Imagine de ansamblu a programului
rEvolution este un program de 
change management si ajustare de 
mindset construit pe urmatoarele
concepte:
v Modelul Confort Provocare Panică
v Leagă vechiul de nou
v Comunicarea schimbării în cadrul si in afara echipei
v Ritmul echipei în timpul schimbării
v Curba schimbării şi impactul ei asupra motivaţiei şi
v performanţei
v Cele 6 stagii ale acceptării schimbării
v Hormonii fericirii în timpul schimbării
v Tiparele de personalitate MBTI şi preferinţele

acestora în cadrul transformării organizaţionale
v Mindset Evolutiv (Growth Mindset)
v Importanta feedback-ului constructiv în timpul

schimbării



Obiective

v Schimbarea mindsetului echipei de la 
unul bazat pe process către unul agil.

v Îmbunătăţirea modului în care echipa
reacţionează la schimbare.

v Conştientizarea referitoare la modul în 
care echipa comunic ă schimbarea
atât intern cât şi către exterior.



Structură program

Călătorie de 10 săptămâni
v Săptămâna 1 – Kick-off şi calibrare aşteptări
v Săptămâna 2 – Creare comunitate, Pre-work assessments
v Săptămâna 3 – Chestionar Change Confort
v Săptămâna 4 – Core Workshop Classroom
v Săptămâna 5 – Status de Transformare
v Săptămâna 6 – Comunicare către echipă
v Săptămâna 7 – Comunicare către exterior
v Săptămâna 8 – Follow Up Call
v Săptămâna 9 – Mars Year One
v Săptămâna 10 – Final Debrief



Structură Workshop

Ziua 1 Mindset Evolutiv

Creşterea începe la limita
zonei de confort
Neuroştiinţa din spatele
schimbării
Comportamente în 
schimbare

Ziua 2 Mars Year One

Simulare de business



Ziua 1 – Mindset Evolutiv

v Exerciţiu de cunoaştere
v Misiune Improvizabilă O serie de exerciţii

de improvizaţie şi actorie ce au ca scop
să îi scoată pe participanţi din zona de 
confort şi să le reducă rezistenţa la 
schimbare

v Provocarea schimbării - Sesiune de 
învăţare experienţială despre schimbare

v De ce e greu să ne schimbăm şi cum o 
putem face maiuşor

v Mindset Evolutiv
v Feedback în timpul schimbării şi debrief



Ziua 2 – Mars Year One
v Simulare de business bazată pe un board game.

v Participanţii vor fi împărţiţi în 4 echipe. Fiecare echipă primeşte o bucată de hartă şi o serie de resurse
iniţiale, având obiectivul de a construi o colonie şi de a o extinde. În funcţie de timpul avut la dispoziţie
vom avea între 1 şi 3 ani de joc. Cele 4 hărţi puse una lângă cealaltă formează una mai mare, obiectivul
fiind că în sesiunea de debrief să subliniăm şi că indiferent de echipa din care fac parte, toţi contribuie la 
“imaginea de ansamblu” a organizaţiei. La începutul fiecărui semestru, echipa trebuie să prezinte un plan 
de dezvoltare.

v Fiecare membru al echipei are un rol specific şi trebuie să agreeze împreună planul de dezvoltare. La 
sfârşitul perioadei de timp, vom avea o scurtă prezentare unde trebuie să ne convingă de ce colonia lor
este cea mai bună şi de ce ar trebui să le dăm mai multe fonduri pentru a se putea extinde şi mai mult.

v În timpul jocului, vor avea parte de o serie de evenimente neprevăzute ce le vor da planurile peste cap, 
aşadar vom vedea cum reacţionează la schimbare şi cum o comunică, atât în cadrul grupului lor cât şi
către celalte grupuri. În sesiunea de debrief vom pune accentul pe cum au integrat lucrurile învăţate în 
prima zi.

v Încheiem printr o sesiune de debrief.
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Devin - Acting Workshop



Imagine de ansamblu a programului

Devin este un program modular de
abilităţi de actorie care a fost conceput
pentru a susţine echipe şi a te
transforma în cea mai bună versiune a 
ta prin:

v Procesualitate
v Prezenţă scenică
v Canalizarea atenţiei
v Încredere în sine şi partener
v Adevăr scenic



Obiective

v Creşterea încrederii în sine şi în colegi
v Înţelegerea elementelor ascunse ale 

procesualităţii
v Îmbunătăţirea dicţiei şi a controlului

vocii
v Manifestarea prezenţei scenice
v Canalizarea atenţiei de la ego către

partener pentru a crea colaborare
autentică

v Internalizarea conceptului de “Adevăr
scenic” – pe scenă devin în mod 
autentic nu mă prefac.



Structură program

Călătorie de 4 săptămâni / Workshop de 1 zi
v Săptămâna 1 – Încredere şi procesualitate
v Săptămâna 2 – Echipa
v Săptămâna 3 – Atenţie
v Săptămâna 4 – Adevăr scenic



Creez - Improv Workshop



Imagine de ansamblu a programului

Creez este un program modular de
abilităţi de improvizaţie care a fost
conceput pentru a susţine echipe şi a 
te transforma în cea mai bună
versiune a ta prin:

v Acceptarea şi colaborare
autentică

v Joacă şi entuziasm creativ
v Ascultare activă
v Reacţii rapide
v Creativitate



Obiective

vCreşterea încrederii în sine şi în
colegi

v Înţelegerea conceptului “Da, şi”
v Îmbunătăţirea timpilor de reacţie
vManifestarea creativităţii în mod 

deliberat
v Îmbunatăţirea ascultării active
vCreşterea adaptabilităţii
vAcceptarea eşecului şi creşterea

responsabilizării



Structură program

Călătorie de 4 săptămâni / Workshop de 1 zi
v Săptămâna 1 – Da, şi
v Săptămâna 2 – Joacă-te
v Săptămâna 3 – Ascultă
v Săptămâna 4 – Fă-ţi partenerul să arate bine

Înapoi la cuprins











Înapoi la cuprins









Înapoi la cuprins



Coaching – Taximetrist de Mindset



Un coach este un ghid care te ajută sa descoperi cea
mai bună versiune a ta, apoi te susține în a o 
transforma in realitate.
Procesul pe care il propunem e unul simplu cu nouă
pasi:
1. Măsurare
2. Determinarea stakeholder-ilor cheie
3. Colectare de feedback din partea stakeholder-ilor
4. Agreerea obiectivelor si contractarea
5. Revizuirea noilor revelații
6. Dezvoltarea unui sistem de support în schimbarea

comportamentală
7. Întâlniri de coaching 1:1
8. Dezvoltarea unui process de follow-up
9. Măsurarea progresului

Abordare și pașii procesului
Abordarea noastră se bazează pe Solution focused 
coaching, modele GROW și CLEAR.



Etapa 1 1 (Pașii 1-7)

Chemistry call 
Întalnire de calibrare
Feedback și revizuire

Etapa 2 (Pașii 7-8)

6 sesiuni a câte o oră
de coaching, 
La intervale de 3 
săptămâni
Revizuire intermediară
după 3 sesiuni

Etapa 3 (Pasul 9)

Măsurarea progresului
și review final

Structură program
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Despre facilitator

Areas of expertise:
• Leadership
• Comunicare
• Time Management
• Stress Management 
• Echipe eficiente
• Managementul schimbarii
• Train of Trainers
• Abilitati de prezentare in public
• Actorie si Prezenta scenica
• Management de proiect
• Improvizatie

Alex Aninoșanu
Managing Partner

Alex are o experiență de peste 10 ani în learning, timp în care a 
coordonat și implementat numeroase programe de învăţare şi 
dezvoltare. Abordarea este întotdeauna experienţială, orientată pe 
rezultate imediate, ușor de pus în practică, reușind să aducă principii de 
actorie în programele de training. Ce îl diferenţiază ca facilitator este 
capacitatea de a crea un mediu propice învăţării cu uşurinţă.
Printre clienții cu care a colaborat de-a lungul anilor se numără 
companii precum Servier Pharma, Banca Transilvania, OMV Petrom,
Honeywell, Pirelli, Oracle, Price Waterhouse Cooper, LIDL, Coca Cola 
HBC și multe altele în proiecte de training, coaching si team 
effectiveness.

În ultimii ani și-a concentrat activitatea pe consultanță, proiecte de 
transformare organizaţională și dezvoltarea de echipe .
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