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Modelul de leadership propus de Fundația LEADERS este 
un model de leadership colaborativ aflat la intersecția a trei axe 
importante:  

 
1. MENIRE:  
Începem dezvoltarea leadershipului personal printr-un proces de autocunoaștere care 
pleacă de la valori, convingeri atitudini și care continuă cu competențe, 
viziune asupra viitorului. Conștientizarea îți permite să lucrezi cu alții care au puncte forte 
diferite față de tine, iar o coordonare a forțelor este un aspect cheie al leadershipului 
colaborativ. Astfel, poți să transferi mult mai ușor rolul de conducere și să fii conștient de 
unde și când este nevoie de tine. Căutarea menirii este o componentă importantă în modelul 
de leadership promovat de LEADERS. Credem în leadershipul autentic manifestat în orice 
domeniu și independent de nivelul ierarhic. Din acest motiv ne dorim ca oamenii pe care îi 
întâlnim în programe să-și descopere menirea și prin comportamentul lor să determine un 
progres în acel domeniu.  

2. COLABORARE:  
Paradigma se schimbă de la a-i conduce pe ceilalți la a conduce CU ceilalți. Astfel 
colaborarea capătă o importanță foarte mare în modelul de leadership promovat 
de LEADERS. Credem în asumarea unui rol în echipă care este în concordanță cu menirea, cu 
punctele forte ale fiecăruia, leadershipul dezvoltat de fundația LEADERS este dependent de 
puterea conexiunii, dialogului și a empatiei.  

3. GÂNDIRE SISTEMICĂ:  
Un sistem este o entitate cu părți interdependente și interdependente; este definit de 
limitele sale și este mai mult decât suma părților sale (subsistemului). Înțelegerea lumii, a 
sistemului este o abilitate foarte important pe care o cultivăm viitorilor lideri. Gândirea 
sistemică pe care participanții o întâlnesc în programele LEADERS se referă la 
interdependența tuturor factorilor (economici, politici, sociali) la modul în care o acțiune pe 
care aceștia o fac, la fel ca efectul de fluture, va determina schimbări de dinamică și în alte 
sisteme.  
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Esența LEADERS 

De 20 de ani, contribuim la transformarea României prin 
programe de leadership adaptate realității și nevoilor 
tinerilor români. În acești ani, peste 30.000 de tineri au 
trecut pragul programelor noastre, atât în mediul offline, 
cât și online. 

Viziune 
Fundația LEADERS este o organizație care formează și 
susține oamenii cu valori și principii să devină liderii 
responsabili care fac România puternică la toate 
nivelurile. 

Misiune 
Misiunea LEADERS este să declanșeze potențialul 
tinerilor și să formeze lideri vizionari, responsabili și 
curajoși, prin programe de leadership practice, croite pe 
fiecare nivel de dezvoltare. 
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Anul 2019 în cifre 

920 Absolvenți

6454 Aplicanți

38 Orașe impactate

2032 Ore de training

8 Proiecte custom pentru 
parteneri privați

43 Traineri și speakeri 
invitați

254 Zile de training
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Venituri (RON) 

1,231,048Sponsorizare

97,387Taxa de participare

155,815Prestări de servicii

1,484,250TOTAL
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Cheltuieli (RON)  

353,793.62Implementare proiecte

134,197.58Specialiști

29,279.47Comunitatea LEADERS

301,334.57Echipă

236,675.73Traineri

164,697.03Administrative

1,219,978,00TOTAL
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LEADERS Explore pentru Liceeni 

Programul LEADERS Explore pentru liceeni este esența celor 19 ani în 
care peste 6000 de absolvenți liceeni din peste 70 de comunități și-au 
dezvoltat abilitățile de leadership alături de noi.  

Programul este centrat pe competențe, dezvoltate prin 4 puncte cheie: 
ateliere care te scot din zona de confort, orientare în carieră sau “În 
sfârșit știu ce vreau să fac!”, întâlniri cu lideri care au pornit ca tine și 
proiecte adevărate cu impact în comunitate. La sfârșitul programului, 
exploratorii primesc certificarea LEADERS Explore, primul nivel în 
leadership ce atestă competențele dobândite.

Orașe impactate 

1. Brașov 
2. București 
3. Câmpina 
4. Cluj-Napoca 
5. Constanța 
6. Câmpulung Muscel 
7. Moinești 
8. Moreni 
9. Oradea 
10. Pitești 
11. Ploiești 
12. Timișoara 
13.Videle

912 Liceeni înscriși în 
procesul de selecție

325
Liceeni care au 
obținut certificarea în 
leadership “Knowing 
yourself”

107
Licee din 13 orașe 
ne-au fost alături în 
2019
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Proiecte în comunitate 
Create și implementate de către participanți 

Proiectele sunt provocarea de echipă în cadrul căreia participanții în 
program exersează toate abilitățile deprinse până în acel punct în cadrul 
programului. Merg la întâlniri cu primarul comunității lor, scriu proiecte, 
contactează posibili sponsori și realizează proiecte cu impact direct în 
comunitate direct de la zero, cu minimă asistență din partea noastră!

Constanța Educație, Social, 2 de 
Artă și cultură

Moinești Social și Dezvoltare 
comunitară

Moreni Sport și 2 de Dezvoltare 
comunitară

Pitești Educație și 2 de 
Social

Videle Dezvoltare 
comunitară

Brașov Sport, Educațional și 
2 de Social

Câmpina Social, 2 de Educațional, 
Dezvoltare comunitară

Timișoara Educație, Dezvoltare 
comunitară

Cluj-
Napoca

Social, Educație

Oradea Social, Educație, 
Dezvoltare comunitară

Iași Social, Educație, 
Dezvoltare comunitară

București Social, Educație, Artă 
și Cultură

Ploiești Artă și Cultură, 2 de 
Educație
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LEADERS Explore prin ochii exploratorilor 

„LEADERS Explore promite să îți răspundă la 
întrebările esențiale, dar face mult mai mult 
de atât. Te ajută să-ți pui întrebările cu 
adevărat importante pentru tine și îți dă 
toate uneltele necesare pentru a găsi pe 
cont propriu răspunsurile reale. Întrebați 
325 de absolvenți Leaders ce a însemnat 
programul pentru ei și veți primi 325 de 
răspunsuri diferite.  
Personal, am aplicat la acest program 
pentru a-mi descoperi vocația profesională 
și mi-am dat seama că o știam deja. În plus, 
am descoperit răspunsuri la întrebări pe 
care înainte nici nu știam cum să le pun. Am 
mai luat parte la training-uri, dar LEADERS 
Explore a fost singurul în care am învățat 
cine sunt.” - Mara Nuță, Pitești 

„Pentru un tânăr de 16, 17 ani, cea mai 
potrivită unealtă de explorare este 
curiozitatea, urmată de încercare.  
Experiența mea LEADERS a început cu un 
simplu “Cum ar fi dacă...?”. Acum, sunt 
convinsă că programul Explore și-a lăsat 
amprenta puternic în tot ceea ce mă 
privește!”  - Teodora Pariza, Constanța
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LEADERS Explore pentru Studenți 

Explore pentru studenți este un program național de leadership, 
reprezentând primul modul de dezvoltare al LEADERS și este structurat 
în 3 sesiuni.  

Studenții sunt introduși într-o călătorie de cunoaștere personală, 
conștientizând propriile capacități și resurse, unde pe parcursul 
sesiunilor, își vor afla valorile personale, stilurile de comunicare pe baza 
testului DISC, vor participa la o sesiune de „Biblioteci vii” unde manageri 
și antreprenori din domeniile lor de interes le vor răspunde la orice 
întrebare au, și își vor creiona un plan de carieră personalizat. 

Orașe impactate 

1. Brașov 
2. Cluj-Napoca 
3. Timișoara 
4. Iași

1300 Studenți înscriși în 
procesul de selecție

420
Studenți care au 
obținut certificarea în 
leadership “Knowing 
yourself”
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LEADERS Explore pentru Studenți 

Training-urile în cifre

6 Ediții

Biblioteca vie în cifre

36 Zile de training

216 Ore de training

15 Economic

15 Construcții

14 Antreprenoriat și 
business

12 Farmacie

6 Inginerie

5 Medicină

5 Vânzări

5 IT

14 Antreprenoriat și 
business

4 Artă

3 Resurse umane
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LEADERS Explore prin ochii exploratorilor 

„Am conștientizat mult mai bine care sunt valorile 
mele, cum îmi influențează comportamentul, cum 
sa ma adaptez și raportez la alte persoane, mai pe 
scurt: cine sunt eu, de ce sunt capabila, care sunt 
zonele în care as aduce un plus de valoare și mai 
ales, ce pot face personal în mediile din care fac 
parte ca sa aduc o schimbare în bine. Întrebări la 
care nu aveam un răspuns foarte clar.  
În Explore am aflat răspunsurile, dar ironic poate, 
pornind tot de la întrebări. Diferența este ca au fost 
întrebările potrivite, alături de oamenii potriviți 
într-un proces gândit pana la cel mai mic detaliu și 
cred ca unul dintre cele mai importante lucruri cu 
care am rămas în urma acestei experiențe este 
importanta întrebărilor. Sa pui întrebări, sa îți pui 
întrebări, ca mai apoi sa cauți contextele în care sa 
găsești și răspunsul. Partea frumoasă este ca este 
de ajuns sa pui o singura întrebare și sa fii sincer 
cu tine; dacă este cea potrivita,   declanșează o 
explorare ce nu are limite.” - Florentina Fifială 
 

„Pentru mine cele 6 zile au fost încărcate cu emoții, 
informații, povești și provocări. După mulți ani de 
educație formală, mie, acest program mi-a deschis 
ochii, pentru că tot ce am fost învățați a venit într-
un mod personal, trecut prin prisma experiențelor 
trainerilor noștri, de aceea tot ce am aflat a avut un 
cu totul alt impact.  
Provocările la care am fost supuși ne-au “obligat” 
să fim sinceri, cu cei din jur, dar mai ales cu noi 
înșine! Pentru mine, contextul creat a fost prielnic 
pentru a mă evalua, a înțelege care îmi sunt 
calitățile, și faptul că ele există, care îmi sunt 
defectele și cum pot să evoluez.” - Andreea 
Bureschi
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LEADERS Experience 

LEADERS Experience este primul accelerator de experienţe din România, 
creat pentru tinerii până în 30 de ani. Este felul nostru de a le oferi 
tinerilor elită structură, viziune și încredere în acţiune. 

După un proces riguros de selecţie, tinerii studenţi sau proaspăt 
absolvenţi au parte de un set de exerciţii aplicate realităţii din România, 
de simulări de business supervizate, de proiecte sociale 100% reale, 
gândite și implementate de ei, de provocări de auto-depășire și de lucru 
efectiv în comunitate, sub mentoratul continuu al trainerilor cu 
experienţă și sub influenţa pozitivă a oamenilor-model cu care 
participanţii noștri au ocazia să intre în dialog. 

Parte din evoluţia tinerilor noștri este și obţinerea finanţării: îi susţinem 
să își găsească sponsori pentru educaţie sau chiar să muncească pentru 
a își echivala costurile programului. Pe lângă experienţa propriu-zisă a 
acceleratorului, I work for my education le modelează semnificativ 
motivaţia și obiectivele în viaţă. 

23,2

Media de vârstă



Fundația 
LEADERS

15

LEADERS Experience 

Distribuția pe profile de 
activitate

Surse principale de 
finanțare

I work for my education - participanții au lucrat o perioadă determinată 
la unul dintre partenerii noștri, iar valoarea muncii prestate s-a 
transformat în taxă de participare 

Fundraising - participanții și-au căutat singuri finanțare pentru taxa de 
participare la companii sau persoane fizice 



Proiectele în comunitate din Experience 

Echipa Rebite, nu neapărat omogenă – alcătuită 
din programatori, electroniști, mici antreprenori, 
pasionați de social media sau marketing – s-a 
concentrat pe construirea unui plan pentru a 
combate fenomenul food waste din România. Iar ce 
s-a întâmplat ulterior i-a uimit și pe ei. 

Acestei echipe li s-au alăturat alţi oameni – 
corporatişti, ong-işti, liceeni – iar obiectivul pe 
care ei îl stabiliseră, acela de redistribuire a 100 de 
mese, a fost cu mult depăşit. Rezultatul final a fost 
de 486 de mese calde redistribuite, discuții 
avansate cu unul dintre cei mai mari jucători de pe 
piața de food delivery din lume și o echipă care își 
dorește să ducă Rebite dincolo de cadrul din 
LEADERS Experience. 

Motoarele proiectului România Sănătoasă au fost 
Rareş şi dorinţa lui de a preveni tinerii în legătură 
cu problema obezităţii. Ca persoană care a fost 
afectată de această problemă în copilărie, Rareş, 
şi-a dorit, de când a reuşit să scape de ea, să 
transmită şi altora informaţiile care să îi poată 
ajuta. Dar, în toţi aceşti ani, i-au lipsit mecanismele 
şi oamenii care să îl ajute. Ceea ce a găsit însă la 
Experience. 

Dacă obiectivul stabilit era de minim 10 traininguri 
în şcoli generale din ţară, în final s-au ţinut 
traininguri în faţa a 150 de persoane care, au 
primit, fiecare, câte un ghid de alimentaţie 
sănătoasă, iar campania online a avut un reach 
foarte mare. Trainingurile au avut loc în Bucureşti, 

Şansa la Educaţie a fost un proiect care a pornit 
din dorinţa de a ajuta copiii să înveţe şi să aibă, 
astfel, un viitor mai bun. 

Cei opt membri ai echipei au început o campanie 
online, în care au prezentat situaţia copiilor şi au 
cerut ajutor pentru a le oferi tot necesarul, pentru 
ca ei să încheie anul şcolar cu bine şi să îl înceapă 
la fel şi pe următorul. Campania lor a avut 
rezultatul scontat şi în plus, odată ajunşi la faţa 
locului, au stat de vorbă cu copiii despre viitor şi 
despre cât de mult îi poate ajuta educaţia. 
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LEADERS Custom - Proiecte create special pentru 
organizații 

În 2019 am creat și organizat până la ultimul detaliu programe de 
învățare îndrăznețe și neconvenționale, am lucrat cu companii și 
organizații din domenii precum tehnologie, educație, banking, energie, 
healthcare. Serviciile principale pe care le-am dezvoltat au fost: 
programe de training, project management, intermediere de speakeri, 
furnizare de participanți, detectare de high potential. 

Academia de Calitate 

Partener: Universitatea Politehnică București
Tip serviciu: training
Număr beneficiari: 300 studenți

Am creat și livrat conținutul școlii de vară Academia de Calitate care s-a 
replicat pe parcursul a 10 săptămâni și a găzduit în București peste 300 
de studenți din toată țara. Cursul a avut ca scop dezvoltarea abilităților 
de leadership, autocunoaștere, implicare și responsabilitate a 
studenților din organizațiile studențești din țară, tineri cu potențial care 
urmează să preia funcții de conducere în interiorul organizațiilor.  
Fiecare zi a dezvoltat una dintre temele: Cunoaște-te pe tine (Valori 
personale) / Descoperă-ți rolul în echipă și planul de viitor (Echipă) / 
Descoperă-ți stilul de comunicare (Comunicare) / Imaginează-ți viitorul 
și începe să-l explorezi (Inspirație & Plan de acțiune. Training-urile au 
fost livrate de către trainerii LEADERS, iar la finalul fiecărei săptămâni 
participanții s-au întâlnit cu exemple de lideri din domeniul tehnologiei. 
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Dezvoltarea Aplicațiilor de 
Android Inovatoare 

Partener: Samsung  
Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 
Număr beneficiari: 200 

Am dezvoltat și implementat începând cu anul 2014 programul DAAI 
pentru studenții de la Universitatea Politehnică București. În cadrul 
acestui program 30 de studenți de la ETTI și-au dezvoltat abilități de 
leadership, lucru în echipă și comunicare persuasivă (pentru pitch) și la 
final au participat într-un concurs de idei unde și-au prezentat ideile de 
aplicații. 
Programul a presupus și o componentă de mentorat alături de specialiști 
din domeniul tech.

Samsung Smart TV 

Partener: Samsung  
Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 
Număr beneficiari: 300 

În paralel cu programul DAAI prezentat mai sus am dezvoltat la 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca programul Samsung Smart TV prin 
care am integrat module de educație non-formală și educație 
antreprenorială de bază în cursul tehnic de Smart TV al studenților de 
anul 2. Astfel, peste 200 de beneficiari au trecut prin training-uri de 
comunicare, leadership și antreprenoriat, care s-au încheiat cu un curs 
de public speaking combinat cu pitch-uirea ideilor de startup-uri. Astfel, 
la finalul semestrului, pentru finalizarea cursului, studenții s-au împărțit 
pe echipe și au dezvoltat idei de aplicații pentru Samsung Smart TV care 
să fie jurizate de un grup de experți în tehnologie și startup-uri și să le 
ofere premii din partea Samsung, premii care să-i ajute să fie și mai 
eficienți la facultate. 



Empowering the next 
generation of founders 

Partener: Google România 
Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 
Număr beneficiari: 200 

În perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, am organizat împreună cu 
Google România programul ”Inovează cu Google Atelierul Digital”, cursuri 
de antreprenoriat în București, adresate tuturor celor care își doresc să 
își dezvolte abilitățile antreprenoriale sau să își lanseze propria afacere. 
Workshop-urile s-au desfășurat în zilele de vineri, în hub-urile Google 
Atelierul Digital din Academia de Studii Economice București și din 
Universitatea București. 

Start Major 

Partener: UniCredit Bank  
Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training 
Număr beneficiari: 1000 

Programul este dedicat liceenilor din învățământul profesional și tehnic și dorește 
pregătirea beneficiarilor prin 5 etape: 
1. Cursuri despre gestionarea banilor personali și comunicare susținute direct în 

liceele partenere 
2. Cursuri despre gestionarea bugetului într-o afacere și angajabilitate pentru 

liceeni selectați de la primul curs 
3. Provocări individuale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea de abilități de 

antreprenoriat pentru 40 de liceeni înscriși în etapa următoare: tabăra online 
4. Tabăra online pentru 20 liceeni selectați din cei 40 înscriși, desfășurată online 

pe parcursul a 3 săptămâni, având multiple module de educație nonformală, 
educație financiară pentru afaceri, comunicare în afaceri și invitați inspiraționali 

5. Program de mentorat pe durata a 6 luni de zile având două direcții: sesiuni de 
grup pentru întreaga grupă de participanți în tabără și sesiuni individuale pentru 
3 câștigători selectați în tabără. 

Cei 3 câștigători au primit micro-granturi de la UniCredit pentru a-i folosi în a pune 
bazele afacerilor lor. 



Start pentru o carieră  
BETON 

Partener: HeidelbergCement Romania 
Tip serviciu: Dezvoltare și implementare program de training si brand de 
angajator 
Număr de beneficiari: 75 de elevi de liceu si peste 35 de profesori 

Proiectul Start pentru o carieră BETON reprezintă proiectul destinat elevilor de 
liceu din ani terminali care, reprezintă puntea între viața de elev și cea de 
tânăr activ pe piața muncii. În cadrul proiectului desfășurat în cele trei județe: 
Neamț, Dâmbovița și Hunedoara, 75 de elevi au luat parte la un program de 
training în care și-au antrenat cele mai importante abilități necesare pe piața 
muncii și au cunoscut echipa companiei producătoare de ciment. La finalul 
proiectului, aceștia au avut ocazia să aplice pentru un loc în Școala de 
Ucenicie. 

Pregătim viitorii lideri  
din agricultură 

Partener: Clubul Fermierilor Români 
Tip serviciu: Implicare design de program educațional și implementare 
Număr de beneficiari: 20 

Alături de Clubul Fermierilor Români pregătim viitoarea generație de tineri 
lideri din agricultura românească. Prima generație a programului a debutat în 
2019, iar pe durata unui an am lucrat cu 20 de copii de fermieri performanți 
din România. Programul constă în traininguri, activități experiențiale, aptitudini 
de business și internshipuri la organizații din domeniul agricol din întreaga 
Europă. 

Programul Tineri Lideri pentru Agricultură are ca obiectiv pregătirea copiilor 
fermierilor pentru a participa activ la mai buna reprezentare profesională a 
intereselor agriculturii românești în structurile administrației publice din 
România și de la Bruxelles, asigurarea continuității afacerilor în agricultură, 
creșterea implicării tinerilor în proiecte de responsabilitate socială. 



Am pregătit peste 150  
de viitori profesioniști  
în sănătate 

Partener: Servier Pharma 
Tip serviciu: dezvoltarea unui program de leadership pentru studenții din 
sănătate 
Număr de beneficiari: 150 

Împreună cu Servier Pharma desfășurăm cel mai amplu program național 
de pregătire în leadership personal adresat studenților de la facultățile 
de medicină și farmacie din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, 
Craiova, Târgu Mureș și Brașov. 
Inițiativa are la bază programul LEADERS Explore, se întinde pe durata a 
două luni și constă în sesiuni interactive pe teme precum valori, stiluri 
de comunicare, colaborare, carieră, toate adaptate la domeniul de studiu 
al tinerilor. Întâlnirile au format de workshop și totodată există sesiuni 
de inspirație unde invităm oameni reper.  
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