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Lucru în echipă
Atitudine pozitivă, 

Comportament proactiv 

Desfiinţare de bariere 
formale

Respect

Dezvoltare de noi competenţe
-continuos learning-

Self-determination-
responsabilizare

MOTIVATIA
PENTRU PERFORMANTA
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Configuraţia 
organizaţiilor

sec. XXI

Fast

Fun

Flatten

Flexible

Focus



“…Progresul şi cunoaşterea au fost de multe ori
o problemă de curaj...Curajul oamenilor care 
au reuşit să gândească diferit
de cei asemeni lor! “

Horia Colibasanu
medic si primul roman pe K2

K2- al doilea vârf din lume ca altitudine şi cu 
siguranţă cel mai greu 8miar 

THINK DIFFERENT !



EXCELENTA  
IN  ORGANIZATII

Orice  organizaţie performantă are 
nevoie de:

oameni  cu o atitudine de 
învingător;
oameni puternici, flexibili, adaptivi 
care pot face faţă cu succes 
standardelor ce trebuie atinse. 

THINK DIFFERENT !

Acest lucru înseamnă:

a oferi ceva de valoare pentru o 
organizaţie, ceva de care aceasta 
are nevoie;

trăsături, talent, abilităţi şi 
competenţe, pentru a face un 
anumit lucru mai bine decât 
mulţi alţii, a oferi ceea ce se cere. 



Performanţa



ORIENTAREA 
SPRE ACŢIUNE

FOCALIZARE PE 
DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ ŞI 
PERSONALĂ

ADAPTABILITATE

PASIUNE

RESPONSABILITATE

MUNCĂ ÎN 
ECHIPĂ, 

IMPLICARE

DORINŢA DE A 
ÎNVĂŢA DE LA 

MENTORI ŞI 
CAMPIONI

RESPECT 
FAŢĂ DE 
VALOARE

AUTOMOTIVAŢIA 
PENTRU  REUŞITĂ
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Un mesaj …
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’’Afla in ce domeniu excelezi . 

Descopera-ti talentele si apoi munceste continuu sa ti le dezvolti. 

Afla in ce domeniu esti cu adevarat bun. 

Poate ca talentul tau consta in inovare si creativitate, in capacitatea de a vedea ce
vad toti ceilalti, dar a gandi ALTFEL!

Poate ai o capacitate fantastica de comunicare sau excelezi in a pune lucrurile in 
miscare. 

GASESTE CALITATILE CARE TE POT FACE GENIAL SI APOI DEZVOLTA-LE. 

Incepe de azi si in trei pana la cinci ani, oamenii vor vorbi despre tine, te vor
considera genial, iti vor aplauda stralucirea. ’’

ROBIN SHARMA 



•Să fii autentic!



Să îndrăzneşti!

Să crezi în tine!

Să acţionezi!
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Suntem ceea ce gândim . 
Tot ceea ce suntem ia naştere din gândurile 

noastre. 
Cu gândurile noastre construim lumea.
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Refreshing Floral Concepts
despre oameni, flori și emoții

Alma Floral Design - O poveste 



14
Invatare continua
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Ianuarie 2012 – primul aranjament floral

Iulie 2012

Descoperire
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V Day 2013

8 Martie 2013

Incredere
vs.

Teama
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Aprilie 2014
Primul curs: “Flori pentru nunti”

Initiere

Primul buchet de mireasa

Primul proiect in echipa
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Proiectele Floristiq Art 
Bloom Your Life 2014
Bloom Your Business 2015

Dezvoltare
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Sustinere reciproca
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Alden Biesen
(BE) 

septembrie 2015

Profesionalism


