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început în 2016



Ce ne-am propus în contract?

Îmbunătățirea climatului de comunicare în 

voestalpine VAE Apcarom



Ce ne-am propus?
.... pe teren...

•Comunicare 
interdepartamentală

• Să împăcăm Generația X 
cu Generația Y!



Cum am 
făcut?

COMUNICARE 
DE SUCCES 
ÎN MEDIUL DE 
LUCRU

I. DIAGNOZĂ  - Chestionare,  Interviuri de evaluare climat de 
comunicare, Focus grupuri

II. LABORATOR DE COMUNICARE – Viziune, Plan de carieră, Schimbare
organizațională, Standarde de comunicare, Inteligență emoțională, Comunicare 
interpersonală, Conversații eficace, Stiluri de comunicare, Tehnici de prezentare

III. STRATEGII DE COMUNICARE  – Metode de comunicare în grup, Stiluri de 
afirmare,  Ședințe eficace, Conflict 

IV. COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ – Comunicare între nivelurile ierarhice, 
între echipe, Aliați, Networking, Strategii de schimbare

V.SIMULATOR DE BUSINESS

VI.PLANURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

VII.PROIECTE DE ECHIPĂ

VIII.SESIUNE DE FOLLOW-UP - Prezentare proiecte de echipă, Planuri de dezvoltare 
individuală, Privire de ansamblu instrumente program, Măsurare impact program

Curs prezentat de 

EXELO 

Training&Development 

în colaborare

cu Global Knowledge 



SIMULATOR DE 
BUSINESS

Generația Y 
și-a demonstrat competențele digitale!



Potrivirea intre proiecte si

angajati

Am construit STRATEGII de ECHIPĂ!

Piata proiectelor

(clientii)

Piata muncii

(angajatii)

Liderul echipei
Manager

financiar

Manager de

vanzari

HR manager

Sa calculam! 

(Controlul proiectului) 

HR managerul aduna toate

informatiile de la Piata

muncii.

Managerul de vanzari aduna

toate informatiile despre proiecte

de pe Piata proiectelor.
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Director strategic



Ce am reușit?

Calibrarea viziunilor 

celor două generații 

• ”Imaginați-vă că suntem cu 5 ani în viitor 
și organizația dumneavoastră  are și mai 
mult succes. Tocmai ați citit cu mândrie un 
articol important într-o revistă care vorbește, 
pe larg, despre realizările firmei 
dumneavoastră. ”



Ce am reușit?
Să cunoască mai bine oamenii

Să comunice mai bine cu sine, cu 
managerul, cu colegul, cu 
CLIENTUL

Să recunoască greșeala

Oferire și primire feedback, 
nevoia de feedback pozitiv

Managementul problemelor

Managementul conflictelor

Să asculte

Spargerea aroganței

Deschidere la diversitate profile 
umane

Creativitate

Asumare POST

Viziune

Profesionalism

Specializare

Deschis la schimbare

Construiește încredere

Planificat

Antreprenor

Deschis la dezvoltare

PROFIL LEADER 
VAE Apcarom



Organizația
Oportunități de dezvoltare

ORGANIZAȚIA

Comunicarea între 
ECHIPE și între 

NIVELURI IERARHICE

Înțelegerea, și 
mai bine, a 

OBIECTIVELOR

REZULTATE 
clare, 

nedenaturate

TINERII aduși 
pe teren

EGALITATE DE 
ȘANSE între 

femei și 
bărbați

Și mai multă 
TRANSPARENȚĂ

Învinse 
AROGANȚA și 

ORGOLIILE

FLUX 
INFORMAȚIONAL: 
prioritizare criterii, 

termene

Importanța 
CLIENTULUI

DOCUMENTAȚIE, 
PROCEDURI, 

mai simple

Ce ne dorim?



PROIECTE DE ECHIPĂ

• ”Mentoring invers”

• ”Partajarea informațiilor”

• ”Managementul conflictului”

• ”Managementul ședințelor”

• VIDEOCLIPURI despre 
organizație

Ce am construit?



Competențele digitale au fost, din nou, importante!



MENTORING INVERS- Proiect de Echipă



Cum este?

La final...

SMART TEAM VAE APCAROM

• Echilibrată
• Unită
• Lucrăm bine sub presiune
• Preț pe calitate
• Dovedesc asertivitate
• Excelență operațională
• Orientată către soluții
• Comunicare prin feedback
• Orientată către rezultate financiare



La final...



Povestea 
continuă în 
2019...



Ce ne-am propus în 2019!
„Holistic Leader“ în VAE APCAROM

Holistic Leader

Antrenează angajații și solicită cooperare

Inovează și inspiră

Provoacă și regândește status quo

Spune „Noi“

Focalizat pe oameni pentru a coordona sisteme și structuri

Orientat pe termene de lungă durată, dar flexibil și cu reacții rapide

Caută soluții la probleme și solicită responsabilitate 

Face ce trebuie să facă într-un mod corect 

Oamenii îl urmează și el le arată recunoaștere

Este dispus să-și asume riscuri

Cere schimbarea

Discută și spune “Să o facem”

Este autentic și unic

Boss Leader

Autoritar, le spune ce au de făcut Antrenează angajații și solicită cooperare

Rational si un bun administrator Inovează și inspiră

Controlează și acceptă status quo-ul Provoacă și regândește status quo-ul

Spune EU Spune „Noi“

Focalizat pe sisteme si structura Focalizat pe oameni

Orientat pe termene scurte Orientat pe termene de lungă durată

Cautarea vinovatilor Caută soluții la probleme

Face lucrurile într-un mod corect Face ce trebuie să facă

Are subordonati si caută recunoașterea cu orice preț Oamenii îl urmează și el le arată recunoaștere

Nu-i place să-și asume riscuri Este dispus să-și asume riscuri

Cere continuitate Cere schimbarea

Comandă și spune “Execută acestă sarcină” Discută și spune “Să o facem”

E o copie a altcuiva Este autentic și unic

Bazat pe REZULTATE Bazat pe OAMENI
Bazat pe OAMENI
+
Bazat pe REZULTATE

Training Block: Basic VIP 
Leadership Training
Module: Strength Analysis and 
Talent Development with
Basic Leadership
voestalpine VAE GmbH



Cum?



Am definit 
SUCCESUL pentru 
fiecare dintre noi!



Ne-au plăcut
ROLURILE 
LIDERULUI!
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TEHNICIAN

MANAGER

PIONIER

ARHITECT

COACH



Am descris MEDIUL MOTIVAȚIONAL voestalpine VAE Apcarom!



Am aflat ADEVĂRUL despre LEADERSHIP!



Am construit 
PROIECTE DE ECHIPĂ



Am realizat 
PLANURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ





Ce ne propunem în continuare?

COACH 
LEADER

MENTOR 
LEADER



THANK YOU !


