
 

 
 

  

 

AGENDA 
Seminar cu tema „STILURI DE COMUNICARE. SELF LEADER SHIP” 

25-26 MAI  2016, Curtea de Apel Braşov 
 
 
Organizatori:     Institutul Na ţional al Magistraturii; 

Curtea de Apel Braşov 
 

Formatori INM:   LETI ŢIA LUCESCU   
CĂTĂLIN IONESCU 
 
� Metoda de lucru : prezentări conform tematicii;   timp alocat întrebărilor rezultate 

din dezbateri. 
 

 
 25 MAI  2016  

 
Tema: „5 VOCI” 
Formator INM: LETI ŢIA LUCESCU 
 
09.00-09.10  Înregistrarea participanţilor 
 
09.10-11.30  Deschiderea seminarului; Introducere în tematica seminarului  

Metafora „Vocii”, ca modalitate a interacțiunilor zilnice cu cei din jur.  
Ce inseamna „Vocea mea naturală” si factorii care contribuie la conturarea ei.  
Ipoteze de plecare pentru exercițiul de identificare a „Vocii” 
 
Care este „Vocea” mea naturală, de bază? 

Activitate individuală și de grup. 
 

11.30-11.45    Pauză de cafea 
 

11.45-15.00      Cum funcționează cele „5 Voci” 
� lentilă care te ajută să vezi pe alții și să le înțelegi comportamentele cu care îți 

răspund/ sau nu 
� posibile aplicații (în construirea echipei, în transmiterea unui mesaj important, în 

schimbare etc) 
� evaluarea echipei din care faceți parte (opțional) 

 
 Discuții în plen 
 Plan individual de acțiune - „lucruri mici pe care le pot aplica chiar de mâine” 

 
15.00-16.00    Concluziile primei zile a seminarului;  Completarea fişelor de evaluare  



 

 
 

  

 

 
26 MAI  2016  

 
Tema: „SELF LEADERSHIP” 
Formator INM: C ĂTĂLIN IONESCU 
 
09.00-09.10  Înregistrarea participanţilor 
 
09.10-11.30  Deschiderea seminarului;  
   Leadershipul din perspectivă personală. 
   Ce stă la baza unei vieți implinite? 
   Managementul grijilor. 

 
11.30-11.45    Pauză de cafea 

 
11.45-15.00     Care sunt elementele care stau la baza unei vieți de calitate? 
   Cum mă raportez la ce semnifică pentru mine succesul? 
   Valorile si credințele mele. 
   Înțelept sau inteligent? 
   Credințe care mă ajută să ma dezvolt și credințe care îmi aduc limitări.   
   Ce fel de lider aș vrea să fiu pentru cei din jurul meu? 
   Cum să-mi dezvolt influența asupra celorlalți? 
 
15.00-16.00    Concluziile celei de-a doua zile a seminarului;   
   Sesiune de întrebări și discuții. 
   Completarea fişelor de evaluare  
 


