
 

Program Employeeship 12 – 13 mai 2014, Chisinau 
 
 
Am demarat anul acesta un nou program de training pe piața din Republica 
Moldova adresat companiilor numit “Employeeship”. O primă sesiune open s-a 
derulat în 12-13 mai 2014  și ne bucurăm să împărtășim cu voi succesul pe care 
l-a avut, majoritatea participanților considerându-l de un real impact pentru 
activitatea lor profesională. 

Ce înseamnă mai exact “Employeeship”? Un proces de consultanță ce implică 
desfășurarea unui workshop de 2 zile ce combină  discuţii ghidate cu 
prezentări  de concepte relevante, exerciţii individuale şi de grup, fiind presărat 
de exemple şi studii de caz. 

 

 
Programul se adresează cu precădere profesioniștilor de pe orice poziție și nivel 
și vine cu aspect extrem de practic în privința modului de a vedea  schimbarea 
ca pe un element cheie al vieţilor lor, să fie de acord cu schimbarea şi să-şi 
adapteze comportamentul în funcţie de noile provocări apărute, dar și de a 
măsura concret ce beneficiu aduce companiei participarea angajaților la un 
program de training. 
 



 
Subiectele care au suscitat un mare interes în cadrul sesiunii de curs au fost 
legate de factorii motivaționali care fac un angajat să performeze corespunzător. 
Un balans corespunzător între motivatorii externi și cei interni pot face diferența, 
fie că vorbim de mediul de lucru, oportunități de dezvoltare sau scopuri bine 
definite. 
 

 
 
De multe ori soluțiile la diferite situații cu care se confruntă organizațiile din 
Republica Moldova vin din interior. Aici orice angajat poate contribui câtă vreme 
comunicarea este stimulata.  
Ca acest proces de generare de idei si solutii sa fie unul continuu, TMI recomanda 
ca mediul de lucru, format din încrengătura relațiilor interumane, să fie unul în 
care angajații să își exprime lejer punctul de vedere. Permite oamenilor să facă 
greseli, greseli din care să învețe și asumarea de responsabilitate va fi ceva care 
se va întampla mult mai usor. 
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TMI ROMANIA 
 

 
 
 

TMI România este parte a companiei internaționale de training TMI, cu birouri în peste 
40 de țări în lumea intreagă, fondată în 1975 în Danemarca. 
 
TMI este prezentă în România din 1999, având azi un portofoliu ce cuprinde aproape 
toate companiile multinaționale mari și un numar în creștere de companii mari 
antreprenoriale românești. 
 
Dintre cei 9 000 de participanți la cursurile TMI în fiecare an, 51% sunt middle manageri 
iar 17% sunt top manageri. 
 
TMI România a fost declarată de două ori, Compania de Training a Anului, atât la gala 
premiilor Business-Edu din 29 februarie 2008, cât și la gala premiilor Business-Edu din 
5 aprilie 2011. De asemenea, TMI a câștigat premiul „Most Innovative Training 

Program” pentru cursurile bazate pe conceptul original TMI Employeeship. 
 

Din portofoliul de tematici al TMI, cele mai cerute cursuri sunt Time Management, 
Business Presentations, Assertive Communication, Leading Change, Practical 

Leadership, Emotional Intelligence,  Employeeship si Project Management. 
 
În parteneriat cu Humanitas, TMI a lansat în iunie 2008 primul audiobook din colecția 
Business, pe tema Time Management. Audiobookul a generat cele mai mari vânzări 
dintre toate cele 100 de titluri de audiobook ale Humanitas, comparând rezultatele în 
prima lună de la lansare.  Humanitas este lider pe piata audiobook-urilor în România. 
 
Echipa de traineri a TMI este formată din oameni cu experiență, care lucrează full-time 
la TMI și combină o experiență practică solidă cu excelente abilități de comunicare și 
prezentare. 
 


