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De ce un program 
de leadership de 9 
luni de zile ?

Nu oferim reţete rapide cu 
rezultate excepţionale
apărute peste noapte! Nu 
credem în ele!

Ca orice alt lucru valoros în
viață, performanța individuală,
o echipă sinergică și capacitatea
de a dezvolta și multiplica lideri
vine cu muncă, învățare,
perseverență, mentori și o
comunitate de lideri care te
susțin.

Ce s-a întâmplat ultima oară
când ai lucrat focalizat la un
proiect pentru 9 luni de zile, i-ai
acordat timp și studiu
individual, ai învățat de la alții,
ți-ai împărtășit ideile cu alții și ai
avut și un mentor?

Știm că ești extrem de prins, dar
dezvoltarea ta ca lider și a
business-ului tău nu poate fi
delegată. Vrem să te ajutăm să-i
acorzi atenția cuvenită în mod
focalizat și consecvent.

Am creat acest program pentru
antreprenori ocupați care nu-și
permit luxul de a “ieși din joc”.
Te provocăm la o investiție de
maxim 3 ore pe săptămână pe
care să le investești în tine ca
lider, în dezvoltarea echipei și în
scalarea business-ului tău.

Programul Lead 360 mi-a deschis
orizontul către o lume uriașă, către
perspective noi și valoroase cu privire
la impactul pe care îl pot avea în jurul
meu. Am experimentat în mod practic
cele mai avansate metode de analiză
personală, m-am bucurat de coaching
cu leaderi de top, am întâlnit
profesioniști din diverse domenii…pe
scurt, a fost o experiență de învățare
de excepție.

Paul Oprea, LKWelt



Cui se adresează
programul LEAD 360?

+ De ce 9 luni?

+ Ce îți oferim?

+ Pe cine nu dorim în program? 01



Acesta nu este un alt curs teoretic. Vei învăţa de la lideri cu experienţă din Romania, Europa și SUA, vei
interacţiona cu antreprenori cu provocări similare, vei implementa ceea ce înveţi în businessul tău cu ajutorul
unui coach profesionist și vei înţelege mai bine profilul tău și al echipei cu instrumente profesionale testate.  

Ce primești dacă intri în acest program?

Training de 
coaching

9 Sesiuni
individuale de 

coaching

Sesiunile vor fi 
înregistrate ca să

le poți revedea
oricând

Platformă online 
cu resurse

adiționale pentru
studiu individual

6 Grupuri LEAD 
pentru interacțiune și

aplicare în grupuri
mici

12 Workshopuri
live accesibile

online

Instrumente
profesionale de 

evaluare
personalitate și

performanță
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Acest program este
pentru tine dacă:

• ai o afacere sau conduci o echipă de 
minim 10 persoane

• îţi dorești departamente bine 
conduse, interdependente și
eficiente

• te confrunţi cu lipsa de 
performanţă sau o independenţă
nocivă la unii membri din echipă

• ai în echipă oameni performanţi, dar
care nu se înţeleg cu ceilalţi

• conștientizezi că sunt aspecte în care 
ai nevoie să crești ca lider pentru a 
crește în performanţă și eficienţă

• ești forţat să mediezi deseori
conflicte între departamente
sau managerii

• crezi cu convingere că
oamenii tăi ar putea mai
mult dar le lipsește voinţa

• te confrunţi deseori cu 
epuizarea și cu sentimentul că
ai rezolvat doar “urgenţele”

• ești convins că afacerea ta are 
potenţialul să ajungă la un 
nivel superior dar te simţi
blocat

Acest program nu este pentru tine dacă:

§ crezi că totul este în regulă în business-ul tău,
§ nu mai ai nimic de învăţat, 
§ ești convins că deja ai procese și sisteme care doar trebuie aplicate
§ nu crezi că investiţia în dezvoltarea oamenilor este o condiţie 

pentru performanţă și rezultate excepţionale. 

Căutăm lideri:

§ disponibili și învăţabili, 
§ dornici să dea mai departe, 
§ care măsoară succesul și prin 

impactul în vieţile altora. 
§ Gata să (se) schimbe



De ce merită să
participi în programul
LEAD 360?

+ De ce merită investiția?
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+ Ce spun participanții despre program? 02



De ce merită
investiția?

• identifici instrumente și procese pentru
dezvoltarea unei echipe de conducere
sudată și performantă

• crești eficienţa echipei aducând claritate
și aliniere în strategie

• accelerezi procesul de creștere într-un 
parteneriat cu un grup restrâns de 
executivi participanţi în program

• performezi ca lider, conștientizând mai
mult profilul tău de personalitate și
leadership

• definești obiective și procese care să te
ajute să-ţi urmărești eficient priorităţile
și să experimentezi echilibru

• implementezi principiile din program la 
situaţia ta specifică, cu ajutorul sesiunilor
de coaching individualizat

• dezvolţi abilităţile de comunicare cu 
echipa, clienţii și partenerii de afaceri

• Crești implicarea și rezultatele echipei
tale prin instrumente și metode
individualizate la personalitatea fiecăruia.
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Scurt istoric Am început LEAD 360 în octombrie 2015 și de atunci, au
participat în program aproximativ 300 de antreprenori și
manageri din industrii și domenii diferite.



Ce spun alți antreprenori despre 
acest program de leadership?Prin seminariile și consilierea celor de la LEAD Impact

vei ajunge să te intelegi pe tine ca om, ca lider și vei

reuși să îţi cunoști colegii. Vei ști să vorbești pe limba
fiecăruia dintre ei. Vei putea identifica persoanele puse
în roluri nepotrivite cu tipul lor de personalitate si vei
putea face modificările necesare din timp și nu când e

prea târziu. Vei putea să identifici pe cei care vor fi noii
lideri în compania ta și să le stimulezi corect creșterea.

Mircea Barticel, CEO BDM Roof Systems

Programul LEAD 360 m-a ajutat să-mi clarific relaţia cu echipa și obiectivele pe
termen mediu și lung. Pe lângă partea teoretică pe care o primești la acest curs,

echipa LEAD ia șablonul, ceea ce înveţi la fiecare curs și, prin sesiunile de
mentorare, îl aplică pe nevoile individuale ale fiecărui business. Recomand
cursurile oricărui antreprenor pentru a-și ajuta echipa să-și crească performanţele
și își poate optimiza activitatea prin identificarea tăriilor fiecărui angajat în parte.

Ciprian Vlădescu, CEO AMS Rent A Car

Echipa LEAD Impact este un partener de lucru,
muncește în tranșee împreună cu tine, te ajută să te

dezvolţi și să vezi dincolo de orice moment de criză prin
care ai putea trece. Cred că este un moment bun, dacă
vrei ceva diferit pentru domeniul în care lucrezi, să
apelezi la partenerii noștri de la LEAD Impact, pentru a

vedea ce se poate întâmpla cu echipa ta dacă investești
un pic mai mult.

Alina Cârjă, Director Școala Română - Finlandeză

Una dintre cele mai bune decizii luate anul trecut a fost aceea de a participa la
cursul LEAD 360 ELITE. Aici am întâlnit oameni extraordinari, care m-au ajutat să

mă descopăr, să duc mai departe în organizaţie toate lecţiile valoroase. De la o
întâlnire la alta am văzut rezultate extraordinare în echipă. Am învăţat multe
despre personalitatea oamenilor și despre formarea unei echipe unite bazându-ne
totusi pe diversitatea și unicitatea membrilor. Am învăţat să acord timp și energie

celor mai importante persoane și activităţi. Îi recomand cu cea mai mare
încredere, pentru capacitatea și modul de abordare a fiecărei întâlniri, într-un mix
perfect de umanitate, căldură, deschidere cu focus pe rezultate.

Delia Dragomir – Partener Eucom

În LEAD Impact am întâlnit oameni la fel ca mine dornici de îmbunătăţire continuă cu care poţi să schimbi idei și de la care poţi să înveţi. Au
fost sesiuni de leadership, un fel de mini MBA în care la fiecare întâlnire au fost prezentate cazuri practice pentru a învăţa și a dezvolta niște

abilităţi specifice. Am avut implicaţi în acest program și Team Leaderii noștri și astfel avem oameni mai motivaţi, mai pregătiţi, oameni cu un
suflu nou. Sesiunile de coaching te ajută să implementezi și să cuantifici progresul pe care îl faci pe anumite planuri.

Mihai Bălășanu, Director Servicii de Intermediere Financiară
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Care este structura
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+ Cine sunt trainerii?
03



11 Jan.- 30 Mar. 10 Apr.- 22 Iun. 31 Aug.- 30 Oct.

CUM SUNT DISTRIBUITE MODULELE?



CE CONȚINE FIECARE MODUL?

Modulul 1 - pentru a putea conduce pe
alţii, trebuie să te poţi conduce pe tine

însuţi! Poţi influenţa, inspira sau motiva pe
ceilalţi doar dacă îţi administrezi corect
tăriile și slăbiciunile și valorifici diferenţele!

§ 4 workshopuri
§ 2 grupuri LEAD
§ 3 sesiuni individuale de coaching
§ Evaluare 360 intelligenţă emoţională
§ Autoconștientizare & Priorităţi
§ Profil de personalitate
§ Plan personal de dezvoltare
§ Misiunea personală și obiective de

creștere pe termen lung
§ Identitate și Cultură organizaţională

Modulul 2 te antrenează să-ţi construiești
o echipă performantă, descoperind și

dezvoltând punctele forte ale tale ca lider
și ale angajaţilor, punând omul potrivit la
locul potrivit și stimulând colaborarea.

§ 4 workshop-uri
§ 2 grupuri LEAD
§ 3 sesiuni individuale de coaching
§ test de descoperire a talentului

individual
§ Plan de dezvoltare a tăriilor individuale
§ Analiza tăriilor membrilor din echipa ta 

de conducere
§ Motivarea & Dezvoltarea angajaţilor
§ Împuternicirea liderilor în roluri

Modulul 3 te ajută să identifici, să
dezvolţi și să împuternicești lideri în

businessul sau organizaţia ta. Impactul și
rezultatele sunt multiplicate atunci când
dezvoltăm lideri alături de noi.

§ 5 workshopuri
§ 1 grup LEAD
§ 2 sesiuni individuale de coaching
§ Stilul tău de leadership și al 

potenţialilor lideri din echipa ta
§ Rezonanţă Emoţională
§ Capacitate de conducere
§ Plan de dezvoltare a liderilor potenţiali
§ Dezvoltarea liderilor prin coaching
§ Structură, roluri și ritm în organizaţie



Vei participa la un workshop live online de 2
ore o data la trei săptămâni. Vor fi 4
workshopuri în fiecare modul în care ne
focalizăm pe învățare experiențială prin
interacțiune cu trainerii, interviuri cu invitați,
experiențe și bune practici împărtășite de
participanții în program. Toate workshopurile
vor fi înregistrate și postate pe platforma
cursului pentru a fii reluate sau recuperate în
cazuri excepționale.

După fiecare workshop, vei fi provocat să aplici
informațiile asimilate în dezvoltarea ta sau a
business-ului tău.

Investiţia în dezvoltarea ta ca lider și a echipei tale va
fi de2ore pe săptămână.Acest timpva fi distribuit în
fiecare lună în workshopuri alături de alţi
antreprenori și lideri participanţi în program, într-un
grup mic de interacţiune și studiu individual sau
aplicaţie înechipasaubusiness-ul tău.

Workshopuri

Grupuri LEAD

Sesiuni de 

Coaching

Workshopuri

Vei participa la două grupuri mici de
interacțiune cu 4-5 alți antreprenori și lideri
participanți la program. Grupurile sunt
facilitate de unul dintre traineri sau coachi
din program. Vom urmări aprofundarea
noțiunilor asimilate la workshop și
interacțiunea pe baza unor studii de caz
sau experiențe ale participanților la grup.

Vei fi provocat să oferi și să beneficiezi de
soluții și bune practici care să ne conducă
la eficiență, focalizare și rezultate mai mari
în business-ul nostru.

Grupuri LEAD

Pentru a face principiile din program o
realitate în business-ul și echipa ta, vei avea
9 sesiuni individuale de coaching (câte 3
pe fiecare modul) prin care vei fi susținut
să stabilești obiective realiste și pași de
acțiune concreți care să se regeasească în
programul tău săptămânal și procesele de
business.

Coachingul te va ajuta să adaptezi
conceptele asimilate la contextul echipei
tale și la realitatea business-ului tău.

Coaching individual

Cât timp voi investi în acest program?



Calendar 

Lună Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 Săptămâna 4

Ianuarie Înregistrare și plată Program Evaluare 360 26 Ian W1M1 

Februarie Studiu / Aplicație/ Coaching 16 Feb W2M1 23 Feb Gr LEAD

Martie Coaching 9 Mar W3M1 Aplicație 23 Mar 
GrLEAD

30 Mar 
W4M1

Aprilie Coaching Evaluare Gallup 20 Apr W1M2 Coaching

Mai Coaching 11 Mai W2M2 18 Mai Gr LEAD Coaching

Iunie 1 Iun W3M2 8 Iun Gr LEAD 15 Iun W4M3 Coaching

Iulie 
Studiu – Aplicație – Concediu

August

Septembrie 31 Aug W1M3 Coaching 21 Sep W2M3 28Sep
GrLEAD Aplicație

Octombrie 5 Oct  W3M3 12 Oct  W4M3 Coaching 26 Oct. W5M3

workshopuri, sesiuni de coaching, grupuri LEAD 
W1M1 – Workshop 1 Modul 1



Cine sunt trainerii?

Fondator și Director LEAD Impact
Este cofondator a programului LEAD 360,
trainer în Dezvoltarea Abilităţilor de
Conducere, Competenţe Inteligenţă
Emoţională, Performanţa Echipei, Identitate
și Cultură Organizaţională. Experienţă de
peste 500 de ore de coaching cu peste 200 de
antreprenori șimanageri.

Elvis 
Filote

Trainer
Coach

Director 
LEAD 

Impact

Cristina 
Dragomir

Trainer
Life &

Leadership 
Coach

Alina 
Filote
Trainer
Coach

Director 
Synergic 

Teams

Trainer, Life & Leadership Coach
Este coordonator al programului deCoaching
Focos, trainer în Comunicare eficientă în
echipă, Dezvoltarea abilităţilor de conducere,
Performanţa Echipei, Identitate și Cultură
Organizaţională. Experienţă de peste 500 de
ore de coaching cu peste 200 de antreprenori
șimanageri

Trainer,  Coach, Director Synergic Teams,
fondator al programului 100 de Afaceri
Etice, trainer Inteligenţă Conversaţională,
Leadership Development, Performanţa
Echipei, Identitate și Cultură
Organizaţională. Experienţă de peste 500
de ore de coaching cu peste 200 de
antreprenori șimanageri
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+ Costul programului
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INVESTIȚIE în
programul LEAD 360

INSTRUMENTE: Evaluare EQ, DISC, Strengths 
Finder, Coaching, PDP (plan de dezvoltare
personală), Stil de Conducere.

COST PROGRAM LEAD 360 ELITE:
4500 RON (include costul pentru toate cele 3 
module, plata se face înainte de începerea
programului)

§ COST MODULUL 1: 1500 RON

§ COST MODULUL 2: 1500 RON

§ COST MODULUL 1: 1500 RON

LEAD TRAINERS & COACHES:
§ Alina Filote – trainer Leadership, Team 

Management, Life & Leadership coach, Director 
asociat LEAD Impact

§ Cristina Dragomir– trainer Career Formation, 

Life & Leadership Coach
§ Elvis Filote – trainer Leadership, Team 

Development, Life & Leadership coach, director 
LEAD Impact

MENTORI & ALȚI SPEAKERI INVITAȚI:
antreprenori si manageri cu experiență care aplică
activ principiile și instrumentele prezentate în
program.
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ÎNREGISTRARE
și data începerii
PROGRAMULUI

Data limită de înregistrare: 
20 Ianuarie 2021

Link înregistrare: 

http://dev.leadimpact.ro/lead-360-elite/#inscriere

Data începerii programului:
• Evaluare abilităţi de conducere 11-25 Ian

• Evaluare 360 –Competenţe EQ – 18-25 Ian

• W1M1 –Conducerea de sine – competenţe EQ 26 Ian.

Programul se va desfășura online, având în vedere restricţiile curente

Data limită pentru plata programului:
20  Ianuarie 2021

Dat0rită complexităţii programului putem oferi acces la program 
unui număr limitat de participanţi. Vom accepta maxim 20 de 
persoane în program.

Vor fi acceptate în program doar persoanele care primesc
confirmarea participării în program  în urma înregistrării și după
efectuarea plăţii integrale pentru program.

http://dev.leadimpact.ro/lead-360-elite/

