


Acest program este componenta cheie din conceptul Liderul Total®. 

Conceptul Liderul Total® a fost dezvoltat într-o mare măsură pentru a 

acoperi un gol de leadership din piața mondială.



Deoarece lumea afacerilor s-a schimbat și a evoluat 
prin creșterea competiției globale, a inovării 
constante, ușurarea capabilităților de comunicare 
rapidă și în urma permanentelor schimbări 
tehnologice, nevoia de eficiență și performanță
 ridicată a liderilor a crescut enorm. Pentru ca 
afacerile să devină cu adevărat puternice, 
pproductive șininovative ele trebuie să-și dezvolte 
lideri în întreaga organizație. De fapt, organizația 
viitorului este o organizație în care fiecare este lider. 
Numai atunci când oamenii sunt capabili să se 
conducă singuri aceștia vor putea fi într-adevăr 
împuterniciți să fie cîmputerniciți să fie creativi și inovativi și să ajungă la 
nivelul maxim de performanță. Așadar, acest lucru 
înseamnă că abilitățile de lider trebuie dezvoltate în 
fiecare membru al echipei. Aceasta este fundația de 
bază a conceptului Total Leader ® .

Pentru ca afacerile să 
devină cu adevărat puter-
nice, productive și inova-
tive ele trebuie să-și dez-
volte lideri în întreaga or-
ganizație.



Primul principiu este acela că pentru ca 
organizațiile să aibă succes în secolul 21 ele 
trebuie să-și dezvolte lideri în întreaga organizație. 
Leadership-ul nu mai este o poziție sau un titlu ci 
mai degrabă un proces pe care fiecare persoană 
de la fiecare nivel trebuie să îl aplice. 

Al doilea principiu este acela că pentru o 
dezvoltare eficientă a leadership-ului trebuie 
utilizat un proces de dezvoltare totală de 
leadership, complet și integrat. Dezvoltarea 
leadeship-ului nu este un eveniment, un proiect sau 
un program. Dezvoltarea cu adevărat eficace a 
leadership-ului este un pleadership-ului este un proces continuu, permanent. 

Conceptul unic și inovator de Total 
Leader® are la baza 2 principii cheie:

Prea multe companii au încercat să dez-
volte lideri prin abordări parțiale și frag-
mentate, dezvoltând doar o arie sau o 
anume abilitate. Leadershipul este mult 
mai complex, are mai multe arii și trebuie 
oferită atenție tuturor aspectelor pentru a 
beneficia de o dezvoltare armonizată pe 
toate planurile. 

Prea multe companii au încercat să dez-
volte lideri prin abordări parțiale și frag-
mentate, dezvoltând doar o arie sau o 
anume abilitate. Leadershipul este mult 
mai complex, are mai multe arii și trebuie 
oferită atenție tuturor aspectelor pentru a 
beneficia de o dezvoltare armonizată pe 



Conceptul Liderul Total® identifică patru arii largi sau niveluri pe care o persoană trebuie să le stăpânească 
pentru a deveni Liderul Total®.

reprezintă obiectivul principal în 
obținerea performanțelor de vârf.

dezvoltarea unei echipe productive 
și motivate.

abilitatea de a conduce o organi-
zație prin munca în echipă

cheia pentru modul în care un lider 
acționează, răspunde și conduce.

Cei mai buni lideri, Liderii Totali, exceleaza 
în toate aspectele leadershipului.

Productivitate personală

Leadership personal Leadership motivational

Leadership strategic



Productivitatea personală este fundamentul eficientizării 
modului de conducere și un aspect de bază al naturii umane, 
dar mulți oameni nu urmează direcția de care au nevoie 
pentru a obține rezultatele dorite. Procesul nostru de dezvol-
tare îi va ajuta pe membrii organizației dumneavoastră:

Să își evalueze atitudinea cu scopul de a obține schimbări de 

comportament 

Să își poată stabili activ obiective clare și valoroase

Să acționeze eficient în situații de criză

Să obțină o mai bună productivitate prin determinarea 

priorităților

Să comunice mai eficient

Să lucSă lucreze mai bine în echipă

Să prospere într-un mediu de învățare

Productivitate personala



Leadership-ul personal este abilitatea de a te conduce pe tine însuți să fii un lider în propria-ți viață. Multe per-
soane își lasă viața la voia întâmplării și apoi suportă consecințele. Liderii personali stabilesc viața pe care 
și-o doresc si apoi prin planificare și acțiune fac ca ea să devină realitate. Leadership personal înseamnă de 
asemenea și a deveni Persoana Totală® - o persoană ce crește și se dezvoltă în toate cele șase arii ale vieții, 
incluzând Familie și Casă, Financiar și Carieră, Fizic și Sănătate, Social și Cultural, Spiritual și Etic.

Leadership-ul  personal este nucleul caLeadership-ul  personal este nucleul caracterului unui individ și baza pentru dezvoltarea unor relații bazate pe 
încredere, relații vitale pentru a-i conduce pe alții. Este o calitate care este exemplificată atunci când o per-
soană reprezintă o organizație în lumea exterioară sau interacționează cu alte persoane din organizație. Mo-
tivația personală și imaginea de sine sunt esențiale pentru modul în care o persoana lucrează, comunică și 
conduce. Formarea noastră va ajuta angajații companiei dumneavoastră să:

Atingă potențialul lor maxim de lider personal prin construirea punctele forte și îmbunătățirea imaginii de sine

Facă alegeri de succes prin autodepășirea condiției prezente

Să își îmbunătățească nivelul de auto-motivare prin modificarea atitudinii, comportamentului și obiceiurilor

Elaboreze un plan scris de acțiune specific pentru un viitor de succes

Leadership personal



Leadership-ul Motivațional este abilitatea de a conduce și de 
a-i motiva pe alții. Un lider motivațional înțelege că oamenii 
sunt sursa tuturor progreselor și inovațiilor și astfel, cheia 
pentru succesul afacerii în secolul 21. Inspirarea motivației 
în ceilalți este crucială pentru dezvoltarea unei echipe 
productive și implicate. Un lider motivațional este capabil să
ajute oamenii să își dezajute oamenii să își dezvolte și să își utilizeze cât mai mult 
din potențialul lor.

Din păcate, mulți oameni nu au trăsăturile necesare pentru 
executarea acestor abilități.

Programul vă va ajuta să:
Înțelegeți de ce este nevoie pentru a deveni un lider motivațional eficient

Dezvoltați și să comunicați o viziune pentru viitor

Creați o echipa câștigătoare, care poate evolua în ritmul  lumii afacerilor

Promovați creșterea economică și avansarea

Construiți  o organizație de lideri

Leadership motivational 



Leadership-ul strategic este abilitatea de a conduce o organizație. 
Un lider strategic utilizează munca în echipă și colaborarea pentru 
a defini și dezvolta scopul organizației, strategiile cheie, structura 
optimă, oamenii potriviți în rolurile potrivite și cele mai eficiente 
procese pentru ca organi-zația să aibă succes. Leadership-ul 
strategic nu înseamnă doar stabilirea drumului ci și urmarea lui și 
executarea planului până la finalizare.

Leadership-ul strategic este abilitatea de a defini și de a dezvolta 
scopul organizației, de a determina strategiile cheie, de a selectata 
oamenii potriviți pentru rolurile potrivite și de a supraveghea 
procesele necesare pentru atingerea succesului. Programul vă 
ajută să:

Clarificați scopul strategic al companiei 

Completați o evaluare strategică cuprinzătoare (unde vă aflați acum 

în piață)

Creați propriul plan de dezvoltare strategică (unde doriți să ajungeți)

Puneți în aplicare planul dumneavoastra de execuție strategică 

(cum voi ajunge acolo)

Leadership strategic



Conceptul Liderul Total® este un proces de dezvoltare amănunțit, cuprinzător și complet de dezvoltare care 
conduce persoanele prin aceste patru niveluri esențiale. Dezvoltarea proprie prin aceste niveluri este extrem 
de importantă pentru a prelua mai multe responsabilități și a avansa în organizație. Doar atunci când devii din 
ce în ce mai mult un Lider Total  vei reuși să fii eficient într-o poziție sau un rol mai important. Acest proces 
dezvoltă literalmente persoanele în lideri totali! Este greu de crezut că un lider cheie dintr-o organizație poate fi 
cu adevărat elicient dacă îi lipsește una sau mai multe din aceste componente vitale.

Acest pAcest proces ajută la dezvoltarea tuturor ariilor importante pentru un lider, oferindu-le acestora toate 
instrumentele pentru a deveni Total Leader ® . Dacă doriți să excelați în domeniul dumneavoastră de 
activitate, suntem gata să vă ghidăm pe parcursul procesului.

Doar atunci când devii din ce în ce mai mult 
un Lider Total  vei reuși să fii eficient într-o 
poziție sau un rol mai important.




