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OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de abilități de Leadership, participanții vor fi 

capabili să: 

 Recunoască și să înțeleagă abilitățile necesare unui Leader 

 Înțeleagă importanța procesului de comunicare 

 Recunoască necesitatea motivării oamenilor 

 Înțeleagă cum se gestionează conflictele și stresul 

 Își administreze eficace timpul 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor persoanelor care necesită dezvoltarea abilităților de 

leadership 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

„Leadership-ul = un proces care 

implică interacțiune și 

influențarea comportamentului       

unui alt individ sau al unui 

grup.” 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Leadership – noțiuni introductive 

 Ce este un Leader? 

 Stiluri de leadership 

 Leader ≠ Manager 

 Comunicare  

 Procesul de comunicare și elementele comunicării 

 Bariere în calea comunicării 

 Motivare  

 Cum poți motiva 

 Teorii motivaționale 

 Gestionarea conflictelor  

 Procesul și sursele conflictului 

 Modalități de gestionare a conflictelor 

Ziua 2  

 Gestionarea stresului 

 Stresul la locul de muncă 

 Strategii de gestionare a stresului 

 Managementul timpului 

 Principiile managementului timpului 

 Instrumente de administrare a timpului 

 Hoții de timp 

 Rezolvarea creativă a problemelor 

 Componentele creativității 

 Abilități de gândire creativă 

 Tehnici pentru alternative creative 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de metode 

de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune oportunități 

de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop  

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


