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1. CONTEXT ŞI OBIECTIVE  
Dezvoltarea organizaţională a firmei şi consolidarea poziţiei sale pe piaţă a condus la nevoia 

investirii în resursele umane ale firmei, prin crearea unei culturi organizaţionale unitare la 

nivel de firmă  

 

Acest material a fost structurat în două părţi: 

(1) Context şi Obiective,  

(2) Structura propusă a unui program Action Learning,  

1.1. NEVOI IDENTIFICATE 

Câteva dintre schimbările profunde regăsite şi în alte contexte organizaţionale în experienţa 

CDM sunt:  

1. Creşterea accelerată şi diversificarea  industriei de promovare - care se află în procesul de 

trecere de la faza de extindere de piaţă spre una de exploatare intensivă 

2. Noi valori organizaţionale, determinate de orientarea puternică spre piaţă - de ex. 

- puternică orientare pe satisfacerea clienţilor, opusă în multe situaţii strategiilor de 

termen scurt de maximizare a profitului  

- conştientizare a costurilor şi a deciziilor financiare, opusă în multe situaţii controlului 

rigid al resurselor 

3. Transformarea structurii organizaţionale  

4. Centralizarea unor servicii suport la nivel; 

Transferul responsabilităţii procesului schimbării la nivel de individ este, în acest 
moment, una din priorităţile pentru orice firmă.  
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1.2. SCOPUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 

Prin acest program de dezvoltare se urmăreşte 

 Definirea, printr-un proces structurat, integrat managerial a unor noi metode şi relaţii de 

lucru în cadrul firmelor  

 Facilitarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe între departamentele firmei  

 Sprijinirea construirii unui  mod de acţiune şi operare comun la nivel naţional  

 Dezvoltarea unor manageri … 

 care să practice un management participativ  şi o conducere a oamenilor eficace şi 

motivantă 

 care să devină forţe motrice ale îmbunătăţirii performanţelor în sectorul lor de 

activitate 

 

1.3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 

După participarea la acest program de formare, participanţii vor fi capabili: 

 să dezvolte relaţii de colaborare, dând posibilitatea creării unei reţele de sprijin la 

nivelul managementului 

 să iniţieze şi să conducă schimbări într-un mediu complex 

 să îşi dezvolte capacităţile personale de management 

 să planifice, să coordoneze şi să controleze activităţile din sectorul său de activitate cu 

o gestionare corespunzătoare a resurselor 

 să negocieze cu colaboratorii interni şi externi 
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2. ABORDARE CONCEPTUALĂ  
 

Programul de formare  are la bază conceptele Action Learning, vezi articolul ataşat:  

 Procesele de dezvoltare şi învăţare sunt voluntare şi centrate pe participant 

 Dezvoltarea individuală este la fel de importantă ca şi rezultatele produse la nivel de 

departament, prin acţiunile proiectului 

 Procesele de dezvoltare vor avea un impact mare, iar prin procesele sociale implicate 

vor conduce la schimbări organizaţionale  

Pornind de la obiectivele formării, procesul pe care îl propunem are la bază următoarele: 

 

 contextul şi în cadrul de lucru specific  
 contextul şi obiectivele departamentului funcţional 
 contextul propriei dezvoltări personale  

Vehiculul principal în atingerea obiectivelor formării este proiectul aplicativ – cel 
care asigură legătura dintre obiectivele departamentului şi obiectivele de dezvoltare 
personală  ale participanţilor.  
 

2.1. ASIGURAREA IMPACTULUI  ORGANIZAŢIONAL 

Rolul activ în procesele de învăţare 

Participanţii sunt încurajaţi să-şi definească şi discute preocupările legate de aspecte pe care le 

vor avea în faţă în viitor sau cu care se confruntă în prezent, să ia parte în discuţii şi dezbateri, 

lucrând într-un mod colaborativ cu ceilalţi colegi şi consultanţii CDM. 

Modelele teoretice, activităţile şi instrumentele de diagnoză sau autocunoaştere prezente în 

programe încurajează reflectarea asupra modului prezent de operare şi explorarea unor 

modalităţi noi de a interacţiona şi acţiona care să le crească performanţa ca lideri. 

Mediu de învăţare sigur 

Programul creează un mediu psihologic sigur în care participanţii vor putea împărtăşi idei şi 

îndoieli, în care pot să practice şi să dezvolte abilităţi, testa abordări şi comportamente noi. Pe 

lângă modulele de formare, lucrul în subgrupuri va permite discutarea încercărilor şi 

succeselor aplicării în practică a obiectivelor de învăţare. 

Flexibilitate a programelor 

Flexibilitatea designului dă libertatea negocierii cu participanţii a accentelor care vor fi puse 

de-a lungul programelor, respectând totuşi structura discutată cu contractantul. Consultanţii 

CDM conduc sesiuni care sunt adaptate nevoilor participanţilor, permiţând învăţarea 

individuală şi de grup.  

Aplicare în practică 

Înţelegerea propriului rol şi propriei contribuţii reprezintă o premisă fundamentală în 

obţinerea de performanţe. Acest lucru împreună cu abordarea structurată a problemelor reale 

fac ca programele să ajute la echiparea participanţilor cu metode şi abordări care să crească 

abilitatea lor de rezolvare de probleme în viitor.  
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2.3. COMPONENTELE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 

Procesul de învăţare este susţinut prin implicarea participanţilor  într-un proces structurat 

asigurat de cele patru componente ale programului  

1. Participarea la module de formare – gândite astfel încât să răspundă obiectivelor de 

dezvoltare ale participanţilor 

Propunem 4 module de formare, fiecare cu durata a trei zile. Modulele 2, 3 şi 4 vor 

începe fiecare cu o scurtă analiză a stadiului proiectului şi a modului în care modulul 

precedent a contribuit, prin cunoştinţe, abilităţi sau direcţii / idei de acţiune la 

progresul proiectului.  

2. Realizarea unui plan de dezvoltare care va cuprinde 3 – 5 obiective personale  

specifice de dezvoltare, modul în care evaluatorii vor putea şti că aceste obiective au fost 

atinse şi modul de lucru de-a lungul celor 9 luni ale  procesului.  

3. Realizarea unui proiect aplicativ – definit astfel încât să demonstreze o semnificaţie 

teoretică şi practică a obiectivelor de dezvoltare ale participantului. Tema proiectului va 

răspunde priorităţilor şi obiectivelor de termen mediu ale firmei . 

4. Participarea într-un proces activ de sprijin şi stimulare - dezvoltat cu susţinere 

atât în cadrul procesului cât şi organizaţională. 

2.4. EXEMPLU DE 4 MODULE X 3 ZILE 

2.4.1. MODUL 1: Rolul managerilor în contextul transformărilor 
actuale 

Obiective: 

La încheierea acestui modul, participanţii vor fi capabili: 

 să cunoască scopul, obiectivele, conţinutul şi modul de realizare al acestui program de 

formare managerială 

 să-şi definească propriul rol şi misiunea unui manager  

 să evalueze competenţele necesare pentru îndeplinirea acestor misiuni 

 să facă un bilanţ personal al abilităţilor şi cunoştinţelor manageriale 

 să întocmească un plan  individual de dezvoltare  

 să îşi aleagă tema pentru proiectul de îmbunătăţire a activităţii în sectorul pe care îl 

conduc 

2.4.2. MODUL 2: Abilităţi  de comunicare 

Obiective: 

La încheierea acestui modul, participanţii vor fi capabili: 
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 să îşi cunoască stilul personal preferat care le influenţează comportamentele în relaţiile 

interumane, în rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor 

 să comunice în mod eficace, prin dezvoltarea abilităţilor de exprimare clară în 

transmiterea şi primirea instrucţiunilor şi informaţiilor  

 să fie asertivi în comunicarea interpersonală 

 să comunice în mod eficace în modul de lucru transversal şi în reţea 

 să susţină prezentări eficace şi cu impact 

 să îşi dezvolte spiritul de iniţiativă 

2.4.3. MODUL 3. Utilizarea eficientă a resurselor 

2.4.4. MODUL 4. Lucru în echipă 

2.5. ÎNTÂLNIRI ALE GRUPURILOR DE LUCRU 

 

Grupul de 8-10 participanţi va fi divizat în 2  grupuri de câte 4 - 5 persoane care vor face parte 

dintr-un business development group (BDG). Rolul acestui grup de învăţare este de a oferi 

sprijin şi provocare în cadrul unor întâlniri concentrate pe evoluţia participanţilor în 

îndeplinirea obiectivelor propuse, atât la nivelul dezvoltării personale cât şi a proiectului de 

acţiune. Întâlnirile din BDG  le oferă participanţilor ocazia de a primi feedback şi sprijin din 

partea colegilor, într-un cadru mai restrâns, cu un grad mai înalt de deschidere şi receptivitate 

decât în grupul mare şi posibilitatea păstrării unor relaţii strânse prin telefon, E-mail, etc. 

Participanţii au nevoie de a se raporta la ceea ce lucrează ceilalţi, şi de aceea propunem patru 

astfel de întâlniri, fiecare urmând a fi desfăşurată la sediul unui participant din cadrul 

grupului.  

Întâlnirile grupurilor de lucru vor avea loc câte una după fiecare modul de formare. 

2.6. ÎNTÂLNIRI INDIVIDUALE CU CONSULTANŢII 

Un alt element de sprijin important pentru participanţi sunt întâlnirile de coaching cu 

consultanţii ale fiecărui participant, fiecare dintre ele având câte un obiectiv principal, la care 

se adaugă nevoile specifice fiecărui participant.  

Tot în cadrul acestor întâlniri se vor discuta modalităţile de dezvoltare a competenţelor 

manageriale prevăzute de participanţi în planul lor de progres individual. 

 


