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Program Personalizat
pentru optimizarea culturii organizaționale în companii 
Partener special 
Camera de Comerț și industrie Franceză din românia - CCiFer

mirel Bran
Specialist în coaching personal și corporate, doctor în științele informației la 
Universitatea Pantheon-Assas Paris II și corespondent de presă 
(Le Monde, Le Point, France 24, Arte info).

ContaCt

0722 284 070
contact@mirelbran.ro
www.mirelbran.ro

Optimizarea culturii 
organizaționale
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Dialoglobal este un program 
ambițios pentru optimizarea 
culturii organizaționale din 
companii conceput de Mirel Bran 
și partenerii săi. Acest pachet 
complet se adresează ansamblului 
echipelor dintr-o companie pentru 
a produce o schimbare profundă și 
pe termen lung.

Programul Dialoglobal își 
propune să optimizeze această 
cultură și să o facă transparentă la 
toate nivelurile companiei.

DialoGlobal

Într-o lume care se 
mișcă din ce în ce mai 
repede, companiile 
trebuie sa inoveze și să-și 
amelioreze funcționarea 
în permanență.

Motorul acestei culturi 
a schimbării este un 
ansamblu de valori 
împărtășite care constituie 
cultura organizațională a 
companiei.
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Ce este
DialoGlobal?

Cultura organizațională este identitatea oricărui 
demers economic. Este unică și nu poate fi transferată 
de la o companie la alta dar poate fi optimizată cu 
tehnici care ating simultan toate nivelurile companiei.

Generațiile X și Y și în curînd Z lucrează împreună 
in cadrul companiilor. Profilurile lor pshihologice și 
personalitățile lor sînt foarte diferite și conduc adesea 
la conflicte deschise sau tăcute care scad performanța 
în mod semnificativ. Viziunea companiei în cele 
trei dimensiuni ale sale – mentală, emoțională și 
spirituală – trebuie să fie împărtășită simultan de 
toți, de la director pînă la ultimul angajat.

Experții noștri sînt formați în medii internaționale dar 
au avantajul de a cunoaște foarte bine specificitățile 
românești. Tehnicile noastre ne permit să operăm 
schimbări profunde. Companiile au adesea un 
anumit orgoliu afișat in sloganuri percutante și 
declarații ambițioase dar o întrebare este inevitabilă: 
sînt acestea integrate în activitățile cotidiene?

Noi propunem o abordare globală a schimbării care 
se adresează simultan tuturor funcțiilor și nivelurilor 
dintr-o ierarhie. Originalitatea acestui program este 
simultaneitatea acțiunilor care este cheia optimizării 
durabile a culturii organizaționale a companiei.

Aspectele tehnice ale programului și procedurile de evaluare se negociază în detaliu în funcție de nevoile fiecărui 
client. Fiecare segment al intervențiilor noastre va face obiectul unui raport și o evaluare globală va fi efectuată 
la finalul programului.

DialoGlobal este 
un program gîndit 
exclusiv pentru spațiul 
cultural, mental și 
economic românesc. 

România este un 
spațiu cultural 
cu o mentalitate 
specifică. Performanța 
companiei se bazează 
și pe înțelegerea 
specificităților 
culturale și mentale 
românești.



Coaching individual cu directorul companiei
10 ședințe săptămînale de o oră

Coaching de echipă
cu directorii de departamente (8 ședințe săptămînale în grup de la 

5 la 15 persoane / durata unei ședințe – 4 ore)

Public speaking
cu directorii de departamente (4 ședințe în grup de la 

5 la 15 persoane / durata unui ședințe – 4 ore)

Formare în scrierea de comunicate
pentru departamentul de comunicare (4 ședințe în grup de la 

5 la 15 persoane / durata unei ședințe – 4 ore)

module de sociodramă
rezervate liderilor informali ai angajaților (4 ședințe în grup de la 

10 la 25 de persoane / durata unei ședințe – 4 ore) 
Modulele de sociodramă sînt precedate de o cercetare în cadrul 

companiei pentru a localiza liderii informali (2 zile) și redactarea unui 
raport global și minuțios care va întocmi portretul echipei (1 zi)

newsletter trimestrială
în format electronic – un nou concept care mizează mai mult pe 

emoție decît pe informație pentru a crea un sentiment de comunitate 
legat de valori comune în sînul companiei / 4 numere pe an

Un blog interactiv și un Forum al inovației
rezervat angajaților companiei



Page 6

Mirel Bran
Creatorul conceptului

O echipă 
la înălțimea 
ambițiilor 
noastre

În 2014 Mirel Bran s-a lansat în coaching în cadrul One2Coach, 
structură acreditată de International Coach Federation din 
Statele Unite. Corespondent pentru presa franceză (Le 
Monde, Le Point, France 24, Arte info, Radio Télévision Suisse, 
d’Lëtzebuerge  Land, Entreprise  romande), doctor în Științele 
informației la Universitatea Panthéon-Assas Paris II și absolvent 
al Școlii superioare de jurnalism de la Lille (Franța), Mirel Bran 
este de asemenea autorul cărților Bucarest, le dégel (Autrement, 
Paris, 2006), Le chasseur de  la  Securitate (Cygne, Paris, 2009), 
Les Roumains,  lignes  de vie (Ateliers Henry  Dougier, Paris, 
2014) și a mai multor filme documentare difuzate în Franța, 
Elveția și România.
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Monica Grigoriu
Coaching de echipă

O echipă 
la înălțimea 

ambițiilor 
noastre

Este la fel de precisă ca un chirurg. Monica Grigoriu a 
devenit un label al coachingului în România. Președintă a 
Asociației Române de Coaching (2012 – 2013), a fost consultantă 
ONU specializată pe IMM. A asigurat direcția executivă a 
Institutului de Coaching înainte de a deveni parteneră a 
Metaysteme  Coaching (2007 – 2010), companie fondată în 
România de către Alain Cardon, o referință a coachingului 
din Franța. Dar în spatele acestei vitrine se află o doamnă rară. 
Monica Grigoriu este unul dintre coachii cei mai căutați din 
România. Cei care au întîlnit-o știu de ce.
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Învîrtea două miliarde de dolari pe an și lucra pe mai multe 
continente pentru Oracle după ce fusese manager al relațiilor 
cu clienții la Vodafone România. În spatele femeii elegante 
se simte o mînă de fier. Într-o zi însă Amalia Sterescu a 
părăsit acest univers pentru o altă aventură: inventarea Public 
Speaking-ului în țara ei de origine. O nebunie, după unii. 
Amalia Sterescu este acum referința Public Speaking-ului 
în România. Dar în spatele poveștii de succes se ascunde o 
aventurieră a spiritului. Cîteva minute în compania ei sînt 
suficiente pentru a simți că viața capătă un gust mai subtil.

Amalia Sterescu
Public Speaking

O echipă 
la înălțimea 
ambițiilor 
noastre



Page 9

A descoperit Graal-ul cînd s-a inițiat in sociodramă. Această 
metodă revoluționară a lucrului în grup pusă la punct de 
Jacob Moreno a început să-și croiască un drum și în România. 
După zece ani de lucru cu grupuri, psihoterapeuta Manuela 
Tiron s-a impus în acest nou domeniu cu mai multe proiecte 
inovante realizate în cadrul companiilor. Astăzi face parte din 
avangarda acestei abordari concepută în cadrul formărilor 
constante inițiate de Ron Wiener și școala lui din Manchester 
acreditat la  British Psychodrama Association. Manuela Tiron 
este in același timp formatoare certificată în sociodramă și 
medode de acțiune.

Manuela Tiron
Sociodramă

O echipă 
la înălțimea 

ambițiilor 
noastre



Page 10

Concepția unui blog rezervat angajaților unei companii este 
în sine o operă de artă. Un blog creativ invită la un schimb 
de idei destinat să inoveze în sînul companiei. Marius Weber 
cunoaște bine această provocare. A fost director editorial al 
grupului Burda Romania și redactor șef al revistei Bravo. In 
2010 a fondat propria lui societate de media design Next Hype 
care a gestionat proiectul Last night in Bucharest.

Marius Weber
Blog personalizat și 
Forumul inovației

O echipă 
la înălțimea 
ambițiilor 
noastre



În timp ce romănii își părăseau țara în masă pentru a migra 
către Occident, Jonas Mercier, un tînăr jurnalist din Grenoble, 
a venit în România. S-a întîmplat în 2007 și, de atunci, Jonas 
Mercier nu a mai părăsit România care a devenit a doua lui 
țară. Corespondent al ziarelor La Croix, La Tribune et Le Soir 
(Bruxelles) și al canalului de televiziune France 24, este de 
asemenea redactor la revista Regard și director al lepetitjournal.
com. Din 2014 Jonas Mercier s-a specializat în redactarea de 
newsletter-uri pentru companii.

Precizare: O evaluare globală acompaniată de rapoarte pentru fiecare segment al intervențiilor va fi efectuată la finalul 
programului. DialoGlobal poate fi de asemenea concentrat într-un program pilot pentru testarea beneficiilor sale. În cazul 
în care compania nu a realizat un diagnostic recent al culturii sale organizaționale, propunem acest serviciu suplimentar în 
partenariat cu Human Synergitics.

Jonas Mercier
Newsletter

O echipă 
la înălțimea 

ambițiilor 
noastre




