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ALCHIMIA PRIN CARE TRANSFORMĂM GRUPURILE ÎN ECHIPE.

DE CE TEAMBUILDING

 
 
 
 

 

Team building-ul este un mecanism care, folosit eficient, creează și 
consolidează întregul. Pune bazele încrederii, sporește sentimentul 
de siguranță, oferă strategiile prin care noi înțelegem că suntem parte 
a unui tot.

Cum facem asta? Știm că oamenii acceptă mult mai ușor informațiile 
atunci când sunt însoțite de emoții bune, emoții plăcute și experiențe de 
neuitat. Sunt mult mai deschiși la transformare atunci când înțeleg că 
este în beneficiul lor și că au alături oameni pe care se pot baza. 

Prin joacă, descoperim secretele serioase ale vieții de zi cu zi. Iar pentru 
asta, venim înarmați cu concepte inovatoare, haioase și provocatoare, 
traineri aleși pe sprânceană, multă experiență și gândul că mereu putem 
găsi ceva ce nu a mai fost făcut.

CRESTEM
OAMENI
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DE CE HPDI
Din 2001 şi până astăzi, creştem oameni prin tot ceea ce facem. 

HPDI nu este doar o companie. Suntem suma tuturor celor care 

ni s-au alaturat, suntem totalul experiențelor avute împreună 

cu sutele de companii cu care am colaborat. Am crescut 

împreună cu zecile de mii de participanți din programele 

noastre de training și team building.  Și da, sună și este wow! 

Uitându-ne în urmă, vedem un parcurs încărcat cu pasiune, 

multă muncă, oameni faini și programe care au scris istorie în 

dezvoltarea oamenilor. Am inovat, am experimentat, am eșuat 

și ne-am ridicat din nou mai conștienți și mai experimentați. 

Am dezvoltat programe de training, pornind de la realitatea 

înconjurătoare și nu de la rețete prestabilite. 

Toate acestea, pentru ca am vrut mereu ca ceea ce facem să 

conteze. Să conteze cu adevărat pentru noi și pentru cei alături 

de care pornim la drum. 

Pentru că, atunci când toate cuvintele mari dispar, noi facem 

cu adevărat un singur lucru: CREȘTEM OAMENI!

CE AM APRECIAT LA HPDI A FOST FAPTUL CĂ S-AU ADAPTAT 
EXTREM DE REPEDE  LA CONTEXTUL  APĂRUT, PRIN REALIZAREA 
DE EVENIMENTE ON LINE PE TEME EXTREM DE INTERESANTE, 
SUSȚINUTE DE O ECHIPĂ PROFESIONISTĂ, DESCHISĂ LA 
PROPUNERILE ȘI AȘTEPTĂRILE PARTICIPANȚILOR.  

EVENIMENTELE ON LINE AU FOST FOARTE BINE STRUCTURATE, 
COMPLETATE CU EXEMPLE PRACTICE DIN VIAȚĂ REALĂ SAU CU 
FILMULEȚE SCURTE ȘI CU LITERATURĂ DE SPECIALITATE. 

MARIAN TROCARU
TRAINER, RAIFFEISEN BANK

ESTE GREU SĂ DESCRIU EXPERIENȚA PE CARE AM TRĂIT-O ALĂTURI 
DE PRIETENII NOȘTRI DE LA HPDI ÎN CÂTEVA CUVINTE.  

POT  SPUNE CĂ DE FIECARE DATĂ CÂND AM AVUT OCAZIA SĂ LUCREZ 
ALĂTURI DE EI AM FĂCUT-O CU BUCURIE. PENTRU MINE HPDI NU 
ESTE DOAR UN PARTENER DE LUCRU, CI UNUL DINTRE CEI MAI BUNI 
PRIETENI AI MEI. ȘI CUM ÎMI PLACE MIE SĂ SPUN: HPDI IS ROCK!

LILIANA NEACȘU

SPECIALIST FORMARE, CEZ
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PARTENERI
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Deschizi ochii. În jurul tău, doar  întuneric și un sentiment ciudat te pătrunde. 
Un zgomot puternic  se  aude  în  dreapta ta.  Simți inima cum începe să îți bată din ce în 
ce mai tare. Tresari… 

Bine ai venit într-o nouă aventură digitală alături de echipa ta! Împreună va trebui să 
găsiți ieșirea din acest escape room virtual. Aveți de învins creaturi ciudate, soldați 
înarmați până în dinți și mistere încifrate cu iscusință de spioni celebri. Lupta este 
una contracronometru, iar de ieșit vor ieși doar cei care dovedesc iscusință, gândire 
strategică și spirit de echipă.

DESFĂȘURAREESCAPE ROOM

VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

Obiectivele urmărite în această experiență:
 Gândire strategică

 Leadership

 Comunicare

 Decision making și Problem solving

 Atenție la detalii

 Time management

O CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA DEZVOLTAREA ECHIPEI SĂ 
FIȚI LA FEL DE BUNI,  SĂ NE OFERIȚI DESCHIDERI CĂTRE 
DEZVOLTARE ȘI CREȘTERE ATÂT PERSONALĂ, CÂT ȘI ÎN ECHIPĂ.

https://youtu.be/HVC6sqRF27c
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DESFĂȘURARE
Cum ar fi să afli cine din echipa ta este foarte este pasionat de origami, cine a făcut 
balet în copilărie sau cine cunoaște tehnici de supraviețuire în jungla urbană? Chiar dacă 
ne vedem doar online, ne putem satisface curiozitatea legată de secretele celorlalți. Și e 
chiar mai distractiv așa pentru că vă trebui să ghicim la cine se refera detaliile picante 
pe care le descoperim.  

Cei curioși și dotați cu “nasul fin” vor avea mai multe șanse să câștige acest joc 
interactiv și plin de mister. 

HUMAN BINGO

Obiectivele urmărite în această experiență:
 Cunoaștere
 Relaționare
 Comunicare
 Distracție

NE-AȚI ARĂTAT CĂ PUTEM FI O ECHIPĂ. VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI 
ȘI VOI PARTE DIN EA ÎN FIECARE AN ȘI ÎMPREUNĂ SĂ DEVENIM MAI 
BUNI. FIE CA FORȚA SĂ FIE CU NOI!
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BANCSHOW

Obiectivele urmărite în această experiență:
 Comunicare
 Încredere
 Leadership
 Distracție

DESFĂȘURARE

E mare lucru să râzi de unul singur sau cu prietenii. Face bine la inimă, crește imunitatea și 
speranța de viață. Așa că, un concurs de bancuri este, poate, cea mai inspirată idee pentru 
o activitate de echipă. Zis și făcut! Camerele sunt pregătite, echipele alcătuite, provocările 
vor fi lansate și ne pregătim pentru cea mai amuzantă “ședință online” de până acum. Vom 
râde, dar nu pe seama cuiva, ci cu ajutorul fiecăruia dintre voi. Avem nevoie și de o miză? 
Fie! Punem premii la bătaie pentru că știm că distracția adevărată costă. 

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN VOI. SUNTEȚI BUNI ÎN CEEA CE FACEȚI, 
REUȘIȚI SĂ NE „CITIȚI” PE FIECARE ÎN PARTE ȘI ASTA 
DATORITĂ TIMPULUI ȘI IMPLICĂRII INVESTITE.

VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=CrMazBFbodA
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DESFĂȘURARE

Aducem într-un concept nou, digital, 3 situații de viață dintr-un colț de societate 
ipotetic, punându-ne în pielea criminaliștilor pe care îi admiram în seriale. Participanții 
primesc 3 cazuri (jaf, crimă, răpire) și pe baza unor probe de la dosar trebuie să 
deslușească cazurile și să găsească mastermind-ul.

Împărțiți în 3 echipe, participanții vor intra în pielea unor investigatori criminaliști de la 
Quantico. Fiecare echipă va primi un dosar criminalistic pe care să îl deslușească.
Fie că vorbim de uciderea unui om de televiziune american, furtul unui bust dintr-o 
mânăstire din Franța sau efracțiile fără motiv din UK, echipele vor trebui să găsească 
vinovatul.

Găsirea vinovatului se va face prin analizarea unor probe la dosar. Fie că vorbim de 
analizarea declarațiilor martorilor sau de analiza unor probe criminalistice (rapoarte 
medico-legale, analize chimice asupra unor diverse obiecte găsite la locul faptei, etc.) 
toate acestea vor fi puse la dispoziția echipelor pe rând în funcție de ceea ce ei cer 
specialiștilor Quantico.

CSI

Obiectivele urmărite în această experiență:
  Dezvoltarea gândirii strategice și critice 

 Spargerea barielelor de comunicare și luare de decizii    
în mediu digital

  Capacitatea de a înțelege jocurile psihologie 
 Analiză, sinteză, spirit de observație și deducție VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=Gy4PyhDrkaw
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EROU LA TINE
   ACASAĂ

DESFĂȘURARE

Monotonia și rutina stabilesc limitele existenței... și atunci, de ce să nu o întrerupem 
din când în când? Oricine poate fi erou, chiar și echipa ta. Bineînțeles, separați... dar 
împreună.

De la distanță, prin intermediul aplicațiilor online, participanții vor construi 
identitatea propriului erou, vor îndeplini o listă (cuprinzătoare) de misiuni și vor afla 
că secretul unui erou de succes este mereu o echipă unită și un scop comun.

Programul se încheie cu o serie de concluzii bazate pe observațiile de pe parcursul 
activităților și pe obiectivele specifice ale fiecărei echipe. Zâmbete, provocări, 
comunicare și, mai ales, cunoașterea colegului de birou, cu care lucrezi zi de zi, și 
„altfel”. Acestea sunt ingredientele principale în rețeta programului „Erou la tine 
acasă.” Singura întrebare care mai rămâne este... ești gata să fii erou?

FELICITĂRI! NE-AȚI ENERGIZAT ȘI STIMULAT SĂ FIM MAI 
CREATIVI, SĂ NU NE DĂM BĂTUȚI ȘI SĂ GĂSIM MOMENTE DE 
„WOW”!

Obiectivele urmărite în această experiență:
  Muncă în echipa – out of the box 

  Leadership – dinamică leader-follower 
  Rezistență la schimbare/Stres 
  Distracție multă/Deconectare

VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

youtube.com/watch?v=xcWn0nk4gwA
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DESFĂȘURARE
Ne poate fi limitată mișcarea, ne pot fi limitate întâlnirile dar niciodată nu ne poate fi 
limitat spiritul. Și dacă lumea exterioară e nebună, lumea din noi e o nebunie frumoasă! 
Și vrem să o păstram așa. O lume ca în Vama Veche. Trăsnită, frumoasă, nemaivăzută, 
visătoare, întoarsă cu susul în jos, o lume liberă. Dar avem nevoie de câțiva leaderi care 
să o păstreze conform chipului și asemănării noastre.

Așa că, organizăm alegeri! Căutăm primar de....Vama Veche. Ne vom împarți în mai multe 

echipe și vom propune candidați. Le vom crea strategii pentru protejarea nudiștilor sau 

pentru asigurarea fluxului de hamsie. Nu vom neglija nici tradiția mahmurelii pe bordura, în 

condiții de siguranță sanitară. Vom face campanie , vom organiza cea mai sucita dezbatere 

electorală. Vom vota conform visurilor noastre și ne vom bucura de spiritul liber al fiecăruia 

dintre noi. Vom găsi lucrurile care ne unesc și ne vom dezbracă de stres și normalitate. Vama 

noastră este acum....online. Noi rămânem împreună și ne construim propria lume....liberă!

PRIMAR DE 
VAMA VECHE

Obiectivele urmărite în această experiență:
  Cunoaștere și relaționare 
  Distracție și destresare 

  Inovație și adaptare 
  Identificarea talentelor în public speaking 

  Organizare
  Project management

A FOST O SESIUNE INTERACTIVĂ, CU ELEMENTE DIN REALITATEA 
POLITICULUI, DAR MAI ALES BINE ORGANIZATĂ PENTRU A UNI 
OAMENII ȘI DESCOPERI ABILITĂȚILE DE CARE NU ERAM CONȘTIENȚI. 
PROBELE SUNT BINE STRUCTURATE IAR PREZENTAREA LOR DE 
CĂTRE TRAINERI ESTE, ÎNTR-UN CUVÂNT, PROFESIONISTĂ!  

BEATRICE CSEHAK - TEAM LEAD HOMECARE

VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=2FHVYcZHoN0
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THE QUARANTINE 
SHOW

Obiectivele urmărite în această experiență:
 Comunicare și feedback 
 Cunoaștere și relaționare 
 Amuzament și destresare
 Creativitate și adaptare 

 Muncă în echipa și atribuire de sarcini

DESFĂȘURARE
Viața bate televiziunea. Distracția învinge distanța iar dacă unim aceste două 
afirmații, rezultă cea mai distractivă emisiune de televiziune care ar putea fi 
realizată de o echipă ai cărei membri sunt la distanță unii de alții. The Quarantine 
Show este ocazia perfectă de a petrece 3 ore cu sens împreună cu colegii din 
companie. Vom face haz de necazul vedetelor, vom găsi modalități complet trăznite 
de a realiza o emisiune serios de amuzantă și ne vom folosi creativitatea pentru a 
micșoră distanta dintre noi.

Fie că este vorba despre un program de fashion, o emiune de bârfe mondene sau o 
competiție la cuțite, vom descoperi cum propria locuință, o cameră web și un laptop 
ne transformă într-o veritabilă echipă de televiziune. Cu sarcini nemaivăzute, cu 
întorsături de situație și cu momente neprevăzute imortalizate într-o forma inedită. 
Și ne plac premiile. Știm asta. Ne place competiția distractivă. Știm și asta. Singurul 
lucru pe care nu îl știm este cine vor fi câștigătorii acestei competiții televizate. Cine 
va străluci pe podium la capitole precum: Originalitate, Amuzament dincolo de limite; 
Revoluție în moda sau Asta înseamnă să fii mafiot. 
Ne vedem la The Quarantine Show!

VEZI CLIPUL DE PREZENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=GkksX1__tz8
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DE PRIN LUME 
ADUNATE

Obiectivele urmărite în această experiență:
 Cunoaștere
 Distracție

 Reconectare

DESFĂȘURARE

”Pe bune?” ”Serios?” ”Poftim?” ”WOW, asta nu știam!” sunt doar câteva dintre reacțiile 
participanților la jocul nostru - De prin lume adunate! Împărțiți în echipe  își vor alege 
un  nume care să îi reprezinte dar și o strategie pe care să o aplice în jocul nostru de 
Trivia. Întrebări ciudate cu răspunsuri amuzante și surprinzătoare, informații noi și 
multe zâmbete sunt doar câteva din  ingredientele jocului nostru. 

SUPER TARE, DISTRACȚIE PE MĂSURĂ! PRESIUNE CONSTANTĂ A 
ARĂTAT CĂ PUTEM DESCOPERI DESCOPERI MEREU LUCRURI NOI ȘI 
PUNCTE FORTE ALE COLEGILOR.



ÁÄHPDI   

TIMIȘOARA
 STR CONSTANTIN IOTZU NR 3/1

0755 349 333 

timisoara@hpdi.ro

CLUJ-NAPOCA

+ 40 720 543 219

corina.goran@hpdi.ro

STR. HAMEIULUI NR. 3

+ 40 371 187 059

+ 40 720 051 110

office@hpdi.ro

BUCUREȘTI

STR. MIHAIL PETRINI NR.6, SECTOR 5

WWW.FACEBOOK.COM/ECHIPAHPDI

WWW.HPDI.RO




