
TREND 
LEADERSHIP 
JOURNEY
Effective leaders know 
how to manage culture.

Alătură-te comunității liderilor care construiesc noua cultură de business a României!



Cultura pe care o influențezi se va schimba dacă TU te schimbi.

Cele 6 valori propuse pentru construirea unei culturi constructive sunt:



Antreprenorilor ajunși la maturitate și care doresc să împartă responsabilitatea conducerii firmei.

CUI I SE ADRESEAZĂ 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 
“TREND LEADERSHIP JOURNEY”?

1

Echipelor de board care doresc să învețe alături de alți lideri.

Liderilor de echipe (organizații sau departamente) care își doresc să construiască culturi constructive.
2

3



CĂLĂTORIA
PROPUSĂ

9 module



1 YOUR 360 PORTRAIT 
CE FACI? CUM FACI?

2 VISION AND STRATEGY 
SPUNE-MI UNDE VREI SĂ MERGI, 

POATE VREAU SĂ VIN ȘI EU CU TINE

3 RESULTS VS VALUES 
NU TREBUIE SĂ ALEGI, 

LE POȚI AVEA PE AMBELE

4 EMPOWERING PEOPLE 
POTENȚIALUL OAMENILOR TĂI 

ESTE POTENȚIALUL TĂU

5 INTERPERSONAL SKILLS 
AI DREPTATE, DAR NU ȘTII 

CUM SĂ O SPUI FĂRĂ SĂ RĂNEȘTI

6 THE FUNNEL OF JOY 
VISEZI, PLANIFICI, EXECUȚI, 

OBȚII REZULTATE, TE BUCURI

7 GROUP 
DECISION MAKING 
O DECIZIE E BUNĂ DACĂ SE 
IMPLEMENTEAZĂ ȘI PRODUCE 
EFECTELE DORITE

8 LEADING CHANGE 
GENERATOR DE SCHIMBARE 

SAU AFECTAT DE SCHIMBARE?

9 SISTEME ORGANIZAȚIONALE
POLITICI, PROCESE, 

STRUCTURI ORGANIZAȚIONALE



1 PORTRAIT – CHESTIONAR 
FEEDBACK 360°  ȘI CONSILIERE 
INDIVIDUALĂ

Este un instrument folosit pentru 
descoperirea de către fiecare lider a 
propriilor puncte tari și aspecte de 
dezvoltat, urmare a evaluării 
comportamentale efectuată de către 
subordonați, oameni de pe același nivel 
și managerul echipei.

Chestionarul 360° traduce cele șase 
valori în comportamente specifice, 
fiecare lider primește feedback și își 
poate construi un plan personal de 
dezvoltare. 



VISION & STRATEGY

Este un modul care pune participanții în 
poziția de a experimenta direct diferențele 
dintre o viziune clară și una incertă, dintre 
aplicarea strategiei în operațional și 
pierderea ei din vedere la primele obstacole. 

În funcție de performanța obținută în 
Gold of the Desert Kings™ sunt analizate 
orientarea către rezultat, rigurozitatea în 
planificare și acțiune, schimbările și impactul 
lor, consumul de resurse și eficiența. 

Experiența provoacă participanții să 
traverseze deșertul pentru a aduce cât mai 
mult aur din munți. Succesul depinde de 
claritatea viziunii, de strategie și planificare, 
dar și de capacitatea de implementare.
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RESULTS VS. VALUES3
Este un modul despre felul în care cultura 
organizațională influențează capacitatea unei 
companii de a obține un succes sustenabil, 
despre cum se formează cultura și cine 
răspunde de acest lucru și despre impactul 
pe care îl are un lider asupra culturii.

Experiența invită participanții să ia parte la o 
provocare pentru a câștiga statutul de elder. 
Participanții au nevoie să-și demonstreze 
capacitatea de a obține simultan rezultate 
financiare și voturi shuma pentru respectarea 
principiilor regatului. 
Participanții acționează, creând o cultură a 
grupului care le influențează performanța și 
dorința de colaborare pe termen lung.



EMPOWERING PEOPLE4
Este un modul în care sunt evidențiate 
comportamente de leadership relevante pentru 
a crea empowerment. Liderul de succes este cel 
a cărui echipă acționează independent către 
obiectiv fără a avea nevoie de aprobare sau 
suport constant.
 
În experiența Fast Forward, o echipă de 
manageri primeşte un proiect nou de 
implementat în organizaţie, cu resurse diferite, 
reguli diverse și rezultate concrete, clare, pe 
care trebuie să le obţină într-un timp dat.
În experiența Insightment™- Cubul și Valorile 
echipele intră în competiţie pentru a construi o 
soluţie prin integrarea unor puncte de vedere 
diferite. Construiesc încredere, descoperă și 
pun în valoare potențialul membrilor.



INTERPERSONAL SKILLS

Modulul folosește două sesiuni de învățare experiențială pentru a evidenția comportamente de 
comunicare asertivă și orientată către rezultat.

Abilitățile interpersonale (persuasiune, acordarea de feeback) sunt cele care contribuie la crearea 
unor relații și a unei dinamici constructive la nivelul echipei de management, dar și în organizație, în 
interacțiunea cu oamenii, fiind cruciale pentru a asigura obținerea rezultatelor dorite.
 
În experiența Insightment™ - Configurații participanții sunt provocați să rezolve sarcina de a 
reproduce o imagine dată în condițiile în care cel care vede imaginea nu este și cel care execută, iar 
cel care vede ce este realizat nu este și cel care are imaginea. 

În Insightment™ - Imobiliare participanții lucreaza pentru rezolvarea unei probleme care implică 
tranzacții și cifre cu scopul de a ajunge la un rezultat comun. 
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6 THE FUNNEL OF JOY 

Există organizații în care oamenii simt că își irosesc viața. Oferă ore de muncă și atât. O fac pentru 
bani și atât.
Dar există și organizații în care oamenii, cu zâmbetul pe buze, contribuie cu mai mult decât munca lor. 
Vin cu entuziasm, creativitate, idei și curaj. Acestea sunt organizații cu culturi constructive.

În experiența THE BUCKET echipa are ocazia să parcurgă toate etapele din The Funnel of Joy. 
Participanții descoperă accentul disproporționat pus pe planificare, execuție și rezultate în comparație 
cu etapa creativă sau cu etapa de satisfacție în urma rezultatelor obținute.
 
Cultura constructivă este alimentată de capacitatea membrilor de a se conecta inclusiv în faza pur 
creativă, iar responsabilitatea liderului este să construiască un mediu în care oamenii să își poată 
accesa cele mai puternice resorturi creative. Pentru a ajunge aici este nevoie de valori, de reziliență și 
de umanism. 



7 GROUP DECISION MAKING

Există așteptarea ca un grup de lideri să ia 
rapid o decizie de calitate, chiar în condiții 
de presiune și incertitudine. Membrii oricărui 
astfel de grup, însă, sunt oameni cu stiluri de 
comunicare, nevoi, interese și temeri. Toate 
aceste lucruri intervin în procesul decizional 
și pot influența calitatea rezultatului într-o 
direcție sau alta.
 
Simularea de supraviețuire și completarea 
chestionarului Group Style Inventory™ 
(Human Synergistics) sunt folosite pentru a 
pune în evidență personalitatea grupului de 
leaderi și modul în care aceasta afectează 
deciziile de grup, fiind căutate apoi 
modalități de optimizare a interacțiunii 
pentru a asigura o mai bună calitate a 
deciziei. 



LEADING CHANGE 8
Modulul este despre capacitatea liderului de 
a obține angajamentul echipei în schimbare, 
de a menține motivația în ciuda efortului 
necesar și de a păstra echipa pe calea dorită. 
Acest proces implică eforturi suținute înainte 
de a ajunge la rezultatul dorit.
 
Experiența Evolution™ aruncă participanții 
într-o lume a schimbărilor constante, într-un 
mediu competitiv, în timp ce conștientizează 
modul în care schimbările la nivel 
individual/departamental pot influența 
întreaga organizație.

Balance este un exercițiu care provoacă 
participanții să rezolve sarcini dificile lucrând 
în echipă și împărtășind bune practici sub 
presiunea timpului și a concurenței. 



SISTEME ORGANIZAȚIONALE9
POLITICI, PROCESE, STRUCTURI 
ORGANIZAȚIONALE

Modulul conduce participanții printr-un 
proces metodic de desenare și implementare 
a unora dintre elementele definitorii pentru 
succesul unei organizații: modul de operare al 
acesteia. 

Pornind de la bune practici, participanții vor 
învăța atât despre cum pot să adapteze 
construcția optimă la realitatea 
organizațională proprie,
cât și care este suita logică de acțiuni de 
întreprins pentru o transformare completă. 



8
DESPRE TREND

TREND CONSULT este o companie 
antreprenorială romanească dedicată 
oamenilor cu mentalitate de creștere care 
doresc să trăiască diferit și să aibă impact în 
societate.

Prezentă în piața de consultanță din anul 
2000, compania ajută oamenii să se schimbe 
în bine și are superputerea de a le oferi 
programe de învățare relevante.

Istoria TREND este despre oameni – din 
interior, de la client sau de la partenerii 
internaționali – și despre curajul acestora de 
a crește impreună.
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Adrian este fondatorul companiei TREND și conduce în 
prezent divizia de Business Advisory. 
El crede că, pentru a-ți putea lăsa creația pe mâinile unei 
echipe de management, “trebuie mai întâi să treci 
printr-un proces serios de autodescoperire și acceptare“. 
  
În ultimii 19 ani, alături de TREND, a dezvoltat și 
susținut programe de consultantă, atât pentru companii 
multinaționale, cât și pentru firme românești și consideră 
că “marile proiecte de schimbare culturală vin la pachet 
cu dificultăți inerente și obstacole serioase. O cultură 
constructivă poate fi ajutată de structuri și sisteme 
coerente, dar în primul rând este modelată de lideri.“ 

Adrian lucrează cu echipele de board ale organizațiilor 
client în proiecte de transformare culturală.

FACILITATORII PROGRAMULUI

ADRIAN FLOREA

PARTNER TREND
BUSINESS ADVISORY
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Petruș s-a alăturat echipei TREND în urmă cu 11 ani, 
ocupând pe rând poziții în Sales, Training și Consultanță. 
Conduce Team Culture – divizia Trend care se ocupă de 
dezvoltarea echipelor prin diferite abordări: consultanță, 
coaching și evenimente. 
  
Ca facilitator, Petruș a livrat sesiuni atât în România, cât 
și în alte țări din Asia sau Europa. Este și un speaker 
apreciat, impactul discursurilor ținute de el reușind să 
genereze reacții la nivel emoțional și al deciziilor 
individuale. În ultimul an s-a concentrat în special pe 
proiecte de transformare culturală și leadership. 
  
“Ma provoacă să ajut oamenii să descopere și să 
înțeleagă cultura în care au nevoie să funcționeze. 
Fie că este vorba despre cultura unei organizații sau a 
unei echipe, îmi place să ghidez oamenii în a găsi o cale 
de a face acele schimbări de care au nevoie pentru a 
avea rezultate mai bune, reducându-și în același timp 
nivelul de stres”.
  

FACILITATORII PROGRAMULUI

PETRUȘ STUPARU

PARTNER TREND 
HEAD OF TEAM CULTURE
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Horațiu conduce echipa de consultanță în Resurse 
Umane a EY România. De 15 ani asistă companii 
multinaționale și private din toate sectoarele de 
activitate prin proiecte transformaționale vizând 
îmbunătățirea politicilor și proceselor existente în relație 
cu capitatul uman și cu desenarea și implementarea a noi 
moduri de operare funcțională. 
     
Horațiu crede că momentul actual este la intersecția 
dintre nevoia individuală de sens și parcursul 
programatic impus de progresul tehnologic. Din acest 
motiv, forța de muncă de top va fi atrasă de cei care 
îmbină sinergic cele doua aspecte, rezultând astfel 
procese și instrumente de top care să susțină 
dezvoltarea individuală. 

FACILITATORII PROGRAMULUI

HORAȚIU COCHECI

DIRECTOR WORKFORCE ADVISORY SERVICES, 
EY ROMÂNIA 



TREND LEADERSHIP JOURNEY 
NU ESTE UN PROGRAM OBIȘNUIT

Înveți împreună cu colegii de echipă și cu alți lideri cu care poți 
împărtăși experiențe.

Faci parte dintr-o comunitate cu preocupări asemănătoare, la 
care poți apela pentru sfaturi și pentru „peer to peer learning”.

Ești expus la experiența reală a antreprenorilor invitați în 
program.

„NO TEACHING!” - sesiunile se bazează în întregime pe învățare 
experiențială și autodescoperire.

COMPANIILE PARTENERE CARE AU CONTRIBUIT LA 
DEZVOLTAREA TREND LEADERSHIP JOURNEY:
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Cele 9 module pot fi parcurse în orice ordine, în funcție de 
preferințele tale

Un modul durează 8 ore

Ritmul de învățare este ales de tine, programul putând fi 
parcurs între 3 și 12 luni

În pachet sunt incluse: săli și materiale pentru curs, coffee 
breaks & dejun

Preţul celor 9 module: 1.850 Euro per participant (plus TVA)

Valoarea programului poate fi achitată în mai multe tranșe

CONTACT:
Magor Csibi - telefon: 0744 664 590
e-mail: magor.csibi@trendconsult.eu
www.trendconsult.eu

  

DETALII ADMINISTRATIVE



8Automotive
Automobile Dacia Group Renault
Autonom Rent a Car
Continental România 
Federal Mogul
Ford
Honeywell International
Pirelli Tyres România
Tester Grup
Toyota
Volvo Trucks

Banking & Finance
AEGON
Alpha Bank
Banca Transilvania
BCR Group
Coface
Credit Agricole Bank
Credit Europe Bank
EOS KSI România
First Bank
Garanti Bank
ING Bank
NN Asigurări de Viață
Omniasig
OTP Bank
Provident
Raiffeisen Bank
UNIQA

Client Services / Hospitality
AMOS (Allianz Group)
BASS (BAT Group)
Eturia
UBIS (Unicredit Group)

Energy
Black Sea Oil & Gas
ENGIE România
OMV - Petrom
KMG Rompetrol Group

Retail / FMCG
Albalact
Auchan
AVON
Bergenbier
Carrefour România
Coca Cola HBC
Danone Baby Nutrition
IKEA
Kaufland
Lidl Discount
Noriel
Reckitt Benckiser
REWE Group
URSUS Breweries

Technology / IT
1&1 Internet Development
ABN Systems
ADOBE
AROBS Transilvania
Bitdefender
Computaris
Deutsche Bank
Electronic Arts
Enea România
Network One Distribution
Oracle România
Ubisoft

Telecoms
Orange
RCS-RDS
Telekom România
Vodafone

Healthcare
AMGEN România
AMS 2000 Trading Impex
Diamedix
Farmexpert
GSK România
Ipsen Pharma
NAOS Skin Care România
Clinicile Regina Maria

Alte categorii
Arabesque
ASSA ABLOY
IPSO Agricultură
Bunge
Cargill
Colliers International
CTE Trailers
Deloitte România
DHL Global Forwarding
Dumagas Transport & 
Logistics
GFK România
Kuehne+Nagel 
Knauf
Mazars
PWC România
Romstal
Tenaris Silcotub
Titan Machinery
Vertical Design
World Class România
WWF

Te vei putea întâlni cu oameni de la următoarele companii:



“Trend Leadership Journey” se adresează persoanelor care au deja experiență în conducerea 
oamenilor și au nevoi de pregătire de altă natură decât acumularea de cunoștințe.

Cele 8 zile de învățare experiențială pot fi însoțite de feedback individual, team coaching, misiuni între 
sesiuni și împărtășire de experiențe din partea altor manageri. 

Debrief-ul sesiunilor de învățare evidențiază comportamente de succes în practică și nevoi de dezvoltare la 
nivel de grup sau individual, iar peer learning-ul permite schimbul de experiențe și bune practici între 
participanți și mută învățarea din sală spre mediul de lucru.
 
Discuțiile sunt completate cu exemple practice, situații și comportamente cu care liderii se întâlnesc în 
viața de zi cu zi. 


