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Aşteptările mele de la curs: 

 

 

 
 

 

 

 

“Lecția de leadership”–Ioan Slavici, Popa Tanda 
 

În 1874 nu se putea vorbi în România despre leadership. Totuși, puterea exemplului personal era 

ușor de evidențiat încă din acele timpuri. 

În povestirea lui Slavici personajul principal este părintele Trandafir, din satul Butucani. Acesta 

era un preot foarte bun, apreciat de către oamenii din parohie. Totuși avea un “neajuns”: 

comunicare foarte directă, fără diplomație, fără să țină cont de sentimentele și părerile 

celorlalți. Acest lucru a provocat în timp distrugerea relațiilor interumane, precum și o 

schimbare importantă: reclamat la protopop, preotul a fost transferat la Sărăceni, Valea Seacă. 

Aici situația era extrem de grea pentru preotul care trebuia să întrețină o familie numeroasă (4 

copii), fiind o comunitate săracă, formată din oameni leneși și delăsători. 

 

Pentru a îmbunătăți situația, preotul a încercat diverse strategii: 

- în biserică: predica inspirațională, învățăminte, încurajări pentru săteni 

- vizite în sat: sfaturi oferite celor cu care se întâlnea 

- batjocura =>efectul a fost invers, oamenii încep să îl evite și îl aleg o poreclă: Popa Tanda 

- ocară și ceartă =>efectul este o nouă reclamatie la protopop, fără efect de această dată. 

 

Analizând situația, Popa Tanda își identifică motivația (întreținerea familiei) și hotărăște să 

treacă la acțiune: 

- începe cu reparația casei; inclusiv la acoperiș, gard și amenajarea grădinii; 
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- cumpără cai, căruță, plug; amenajează grajdul și începe să lucreze pământul; 

- face împletituri (lese), angajează ajutoare, iar produsele obținute le vinde la târg 

În final preotul ajunge la o situație prosperă, sătenii sunt motivați și îi urmează exemplul, unii 

devin mai înstăriți decât preotul și comunitatea se dezvoltă.  

 

Concluzie:____________________________________________________________________ 
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Ce este leadershipul? 
Liderii sunt acei oameni care fac ceea ce este corect. Managerii sunt acei oameni care fac ceea ce 

trebuie ca să fie corect. (Warren G. Bennis) 

 

Liderii se ajută pe ei înșiși cât și pe alții, să facă lucrurile așa cum trebuie. Ei au o direcție anume 
pe baza căreia construiesc ceva nou. Leadershipul înseamnă “cartografierea” zonelor care îți 

aduc câștiguri ca echipă sau companie; și asta înseamnă a fi dinamic, inspirat și nerăbdător. 

Chiar dacă liderii au o directivă clar stabilită, aceștia trebuie să aibă de asemenea și aptitudini 
de manager, pentru a ghida oamenii către destinația dreaptă într-un mod lin și eficient. 

 

Un lider eficient este o persoană care face următoarele lucruri: 

 creează o viziune inspirațională a viitorului. 

 îi motivează și îi inspira pe oameni să se dezvolte cu această viziune. 

 gestionează transmiterea viziunii. 

 construiește o echipă și o antrenează, astfel încât aceasta va fi mai eficace în a-și 

materializa viziunea. 

 un lider reunește toate competențele sale pentru a face toate aceste lucruri posibile. 

 

1. Crearea unei viziuni inspiraționale a viitorului. 

În afaceri, o viziune reprezintă o descriere realistă, convingătoare și atractivă a ceea ce vrei tu să 
fii în viitor. Viziunea îți dă direcție, îți setează prioritățile și îți oferă un indicator, astfel încât să 

poți spune că ai obținut ceea ce ai vrut să obții. 

Prin urmare, a fi lider înseamnă a fi proactiv– rezolvă problemele, privește în perspectivă și nu 

este mulțumit niciodată de lucruri așa cum sunt ele.  

Odată ce liderii și-au dezvoltat viziunile, trebuie să le facă înțelese și convingătoare. O viziune 

convingătoare este aceea pe care oamenii o pot vedea, simți și întelegi. Liderii eficenți oferă o 

imagine bogată a felului în care va arăta viitorul atunci când viziunile lor vor fi realizate.  
 

2. Motivarea și inspirarea oamenilor 

O viziune convingătoare oferă fundamentul unei bune conduceri. Însă abilitatea liderilor de a 
motiva și inspira oameni este importantă și îi ajută să ducă mai departe acea viziune. 

Liderii muncesc din greu pe tot parcursul proiectului pentru a conecta viziunea lor cu nevoile 

idividuale, obiectivele și aspirațiile oamenilor. 

 

3. Gestionarea transmiterii viziunii 
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Liderii trebuie să se asigure că lucrările necesare pentru a transmite viziunea, sunt gestionate 
corespunzător. Pentru a face acest lucru, membrii echipei au nevoie de obiective de 

performanță care sunt legate de viziunea echipei în ansamblu. Liderii, de asemenea, trebuie să 

se asigure că gestionează eficient schimbările. Acest lucru ajuta la asigurarea că schimbările 

necesare pentru transmiterea viziunii sunt puse în aplicare fără probleme, cu sprijinul și 
susținerea persoanelor afectate. 

 

4. Antrenarea și construirea unei echipe pentru a-ți materializa viziunea. 

Dezvoltarea individuală cât și cea a echipei, sunt activități importante desfășurate de liderii 

transformaționali. Pentru a dezvolta o echipă, liderii trebuie să înțeleagă mai întâi dinamica 

acesteia. Un lider se va asigura apoi că membrii echipei au competentele și abilitățile necesare 
pentru a-și face treaba și a-și atinge viziunea. Ei fac acest lucru prin oferirea și primirea de 

feedback regulat, precum și prin pregatirea oamenilor pentru a îmbunătăți performanța 

individuală și a echipei. 

Mind Map: Leadership Skills 
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Leadership vs. Management 
Una dintre cele mai importante discuții când se vorbește despre leadership se referă la 

asemănările și diferențele dintre un lider și un manager. În tabelul de mai jos sunt structurate 

principalele elemente definitorii ale celor 2 noțiuni: 

 

Lider Manager 

Inovează Administrează resurse 

Întreabă “ce” şi “de ce” acționăm Întreabă “cum” şi “când” acționăm 

Se concentrează pe oameni Se concentrează pe sistem & sarcini 

Dezvoltă Menţine 

Face lucrurile care trebuie Face lucrurile cum trebuie 

Inspiră încredere, motivează Se bazează pe control 

Perspectivă pe termen lung Perspectivă pe termen scurt 

Chestionează status quo-ul Acceptă status quo-ul 

Este cu ochii pe viitor Este cu ochii pe problemele punctuale 

Creează Imită 

Individualităţi “Soldaţi buni” 

 (Lider vs. Manager, Bennis) 

 

Leadership 
Procesul prin care o persoană stabileşte un scop, o direcţie pentru un grup de oameni pe care-i 

determină să acţioneze împreună, cu competenţă şi convingere, în vederea realizării misiunii 

propuse. 
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„Leadership-ul este arta de a-i determina pe ceilalţi să facă ce vrei tu, convingându-i că ei înşişi vor 
acelaşi lucru” (DwightEisenhower). 

„Leadership-ul nu înseamnă să le spui oamenilor cum să facă lucrurile, ci să le spui ce să facă şi să 

te laşi surprins de rezultatele lor.” (George S. Patton). 

„Un lider este un furnizor de speranţă.” (Napoleon Bonaparte). 
 

Management 

Managementul este o funcţie profesională care înseamnă a conduce, într-un context dat, un 
grup de persoane care au de atins un obiectiv comun, în conformitate cu obiectivele organizaţiei 

din care fac parte. Leader vs. Manager (Kotter, ‘90). 

”Manage things, lead people.” (amiral Grace Hopper) 
 

CONCEPTUL FAYOL 

Henry Fayol a încercat să dea un răspuns întrebării “Ce este managementul?” 

Managerul trebuie să fie un lider care se bazează foarte mult pe conducerea prin exemplul 

personal și care cunoaşte foarte bine afacerile organizaţiei, personalul, se implică, îşi păstrează 

o viziune de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă. 

 

CONCEPTUL FAYOL presupune că managerul are 5 roluri: 
a) Planificare 

b) Organizare 

c) Conducere 

d) Coordonare 

e) Control 

 

a. Planificarea 

 Managerul priveşte în viitor, previzionează şi îşi planifică activităţile astfel încât schimbările 

care vor interveni să nu îl prindă pe picior greşit. 

 Organizaţia = un sistem deschis, în care intrările din mediu extern sunt prelucrate şi sunt 

trimise înapoi în mediu sub formă de ieşiri ale sistemului. 
 

Analiza SWOT 
 Puncte tari (atuuri): produse/servicii, expertiză tehnologică, forţă de muncă 

specializată, renumele firmei. 

 Puncte slabe (deficienţe): echipamente, utilaje, tehnologie, clădiri învechite, forţă de 

muncă necalificată, practici de lucru restrictive. 
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 Oportunităţi (influenţe pozitive ale mediului): pieţe noi, cerere mare, fluctuaţii de curs 

valutar favorabile, subvenţii, modificări favorabile ale legislaţiei. 

 Ameninţări (influenţe negative ale mediului): recesiune economică, bariere vamale, 

diversificare scăzută, creşterea concurenţei, legislaţie nefavorabilă. 

 

Exercitiu 2:  Evaluarea echipei : realizaţi o evaluare a echipei pe care o conduceţi după 
modelul SWOT: 

1. Puncte tari   3. Oportunităţi 

 2. Puncte slabe  4. Ameninţări 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

STABILIREA OBIECTIVELOR 

 
Un obiectiv fără un plan e doar o dorinţă! 

Obiective SMART 

– Specific 

– Măsurabil 
– Accesibil (motivant, dar posibil de realizat) 

– Realist 

– Temporal (încadrat în timp) 
 

Exerciţiu 3: Obiective SMART: formulați 2 obiective SMART- unul profesional, legat de sarcinile de 

serviciu și unul personal. 
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b. Organizarea- construirea structurii, atât umane, cât şi materiale, necesare desfășurării 

întregii activităţi 
 

c. Conducerea 

 înţelegerea proceselor 

 acceptarea și repartizarea responsabilităţilor  

 asigură disciplina și lucrul în echipă 

 oferă instruire, crește motivarea şi satisfacţia muncii 

 dezvoltă implicarea colaboratorilor în realizarea obiectivelor organizaţiei 

 

 

d. Controlul- supravegherea periodică a rezultatelor obţinute  

 compararea lor cu obiectivele fixate 

 identificarea abaterilor 

 efectuarea corecţiilor necesare 
 

În permanenţă trebuie verificat dacă ceea ce se întâmplă corespunde cu ceea ce trebuie să se 

întâmple. 

 caracter preventiv:  de preîntâmpinare a eventualelor deficienţe care ar putea să apară 

 caracter corectiv:  asigurarea corecţiilor pe parcursul desfăşurării activităţilor 

 caracter de evaluare a rezultatelor 

 

Ciclul de control managerial -scheletul pentru sistemul de control al operaţiilor, care oferă 
informaţii referitoare la succesul procesului, în funcţie de utilizarea resurselor şi a 

oportunităţilor. 

Planificarea constă în: 

• Prognoze: încearcă să estimeze evoluţia afacerii şi a pieţei 

• Obiective: rezultatul pe care am vrea să îl obţinem 

• Programe: definesc etapele necesare realizării obiectivelor 

• Orare: ajută la punerea programelor într-un cadru de timp bine definit 

• Bugete: distribuie resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor la timp 

• Proceduri: ajută la standardizarea muncii, astfel încât se menţine consecvenţa 

• Politici: linii directoare stabilite pentru a rezolva problemele care se repetă 
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Organizarea constă în: 

 stabilirea structurii organizaţiei în vederea distribuirii oamenilor, muncii şi resurselor în 

relaţii eficace si eficiente; 

 delegarea responsabilităţilor şi autorităţii oamenilor şi responsabilizarea lor pentru 

obtinerea rezultatelor; 

 dezvoltarea relaţiilor care încurajează oamenii să lucreze împreună într-o manieră 
cooperantă. 

 

Conducerea constă în: 

 luarea de decizii eficiente, care ajută oamenii să muncească bine; 

 comunicarea eficace menită să creeze înţelegere şi conştientizarea necesităţilor afacerii; 

 motivarea menită să încurajeze şi să impulsioneze oamenii să dea ce au mai bun; 

 selectarea celor mai buni oameni pentru munca respectivă; 

 progresul oamenilor, astfel încât cunoştinţele, calificarea şi aptitudinile lor să se 

îmbunătăţească în mod constant. 
 

Controlul constă în: 

 stabilirea de standarde de performanţă - oamenii să ştie clar ce se aşteaptă de la ei; 

 măsurarea rezultatelor şi performanţei; 

 evaluarea rezultatelor şi performanţelor în comparaţie cu standardele stabilite; 

 corectarea performanţei pentru a elimina greşelile şi a îmbunătăţi rezultatele;  

 

 

ROLURI MANAGERIALE – conform teoriei MINTZBERG 
 
Fayol   - ”Ce este managementul?” 

Mintzberg:  - ”Ce fac efectiv managerii?” 
Mintzberg a definit 10 roluri care trebuie acoperite de către manager, grupate în 3 categorii: 

1.  roluri interpersonale 

 reprezentant (simbol): datorită autorităţii sale formale şi a poziţiei simbolice, reprezintă 
organizaţia în faţa subalternilor şi a terţilor; 

 lider (îndrumător): indică relaţiile conducătorilor cu subordonaţii; 

 legătură: între superiori, subordonati şi egali. 

 

2. roluri informaţionale 

 monitor (sistem nervos): persoana cheie în strângerea de informaţii despre evenimente 

interne şi externe utile în activitatea sa sau a celorlalţi; 
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 purtător de cuvânt: oferă informaţii privind organizaţia persoanelor din exterior (pentru  

public, pentru persoanele cu rol decizional); 

 difuzor: după strângerea informaţiilor, prin activitatea de monitorizare şi prelucrare, 

managerul le transmite către cei ce pot fi afectaţi de ele. 

 

3.  roluri decizionale 

 iniţiator:  ia tot timpul decizii, iniţiazăşi duce la îndeplinire măsurile necesare; 

 negociator: în relaţiile cu alte grupuri/organizaţii; 

 factor de soluţionare a perturbărilor: ia decizii care decurg din evenimente imprevizibile şi 

care, în general, nu sunt sub controlul său; 

 factor de alocare a resurselor: alocarea resurselor financiare, umane, de timp, 

echipamente etc.  => managerul programează munca şi autorizează acţiunile. 

Un LIDER de succes are responsabilităţi 

 învață și determină angajaţii să se concentreze pe priorităţi. 

 alege momentul potrivit pentru a fi autoritar sau pentru a fi tolerant. 

 nu caută perfecţiunea, ci perfecţionarea treptată şi continuă. 

 

Filosofia LEADERSHIP-ului 

Creează contextul optim pentru valorificarea aptitudinilor angajaţilor=> performanţă în acord 

cu pregătirea lor şi cu cerinţele organizaţionale. 

Este un rol pe care îl poate ocupa oricine, nefiind limitat de poziţie, titlu sau circumstanţe. 

Implică atitudini, aptitudini, cunoştinţe ce pot fi învăţate, nu sunt înnăscute. 

 A coopera cu ceilalţi angajaţi pentru a îndeplini obiectivele stabilite de comun acord;  

 A împărţi responsabilitatea; 

 A fi implicat, nu a fi în frunte; 

 Este responsabilitate, nu doar autoritate; 

 Nu înseamnă a fi la conducere, ci a fi în legătură. 

 A împărţi puterea, nu a uza de putere;  

 A scoate ce este mai bun din oameni, nu a fi cel mai bun; 

 A oferi credit, nu a primi credit;  

 A face lucrurile potrivite bine, nu doar a face lucrurile bine. 

 

Liderul... 

Comunică încrederea în subordonaţi. 
Accesibil pentru întâlnirile, sarcinile şi programul stabilit de grup. 

Responsabil şi receptiv. 

Entuziasmează grupul prin aprecierea ideilor şi eforturilor depuse. 
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3 Categorii de LIDERI : 

Autocratic: directiv, hotărât. Liderul decide fără să ţină seama de părerile celorlalţi 

Democratic: relaxat, prietenos. Deciziile se iau împreună cu subordonaţii 

Laissez-faire: membrii grupului lucrează autonom, şeful fiind mai mult un membru al grupului 
decât şef. 

 

 

LEADERSHIP- scurt istoric al teoriilor și evoluția conceptului în timp 

 
I. TEORIILE PERSONOLOGICE (1920-30) 

Includ -Teoria conducerii carismatice, Teoria trăsăturilor 

Idei reprezentative: 

 Liderii se nasc, nu se fac 

 Contează cine şi cum este liderul 

 

II. TEORIILE COMPORTAMENTISTE (1950-60) 
Idei reprezentative: 

 Important nu este cine sau cum este liderul, ci ce face el 

 Oamenii pot deveni lideri 

 Clasificare în funcţie de atenţia pentru sarcină şi pentru relaţiile cu oamenii 

 

 

III. TEORII SITUAŢIONALE ŞI ALE CONTINGENŢEI (1960-70) 

Idei reprezentative: 

 Liderii se remarcă în funcţie de însuşirile personale, situaţie, caracteristicile 

subordonaţilor 

 v. Teoria maturităţii subordonaţilor (Hershey&Blanchard) 

 
IV. TEORIILE INTERACŢIUNII SOCIALE (>1970) 

Includ: 

Leadershipul tranzacţional (Hollander): tratează interacțiunea dintre lider și colaboratori ca pe o 

tranzacție, care implică recompense pentru reușite. 
Leadershipul transformaţional (Bass): una dintre responsabilitățile principale ale liderilor este 

dezvoltarea, evoluția și transformarea echipelor și indivizilor din subordine  
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TEORIILE SITUAŢIONALE 
Aceste teorii presupun evaluarea situației care urmează să fie gestionată, a calităților 

personale ale liderului și caracteristicile grupului. În funcție de acestea este ales cel mai 
potrivit stil de leadership, cea mai bună strategie. 

 
 

Teoria maturităţii subordonaţilor (Hersey&Blanchard) 

Aceasta teorie identifică nivelul de maturitate a angajatului în funcție de 2 caracteristici 

esențiale: 
a. SKILL / COMPETENȚĂ 

Pregătirea, experiența, cât de bine se pricepe persoana respectivă, nivelul de 

performanță. 
b. WILL / IMPLICARE 

Atitudinea, implicarea, modul în care acționează și își asumă responsabilitatea. 

În funcție de cele 2 criterii de mai sus, principalele situații care urmează să le gestioneze un lider 
sunt: 

M4: competenţă +, 

implicare + 

M3: competenţă +, 

implicare variabilă 

M2: competenţă 

oarecare, implicare – 

M1: competenţă -, 

implicare + 

-experimentat, cu 

încredere în propriile 

- experimentat şi 

capabil, dar îi lipseşte 

- poate avea câteva 

aptitudini relevante, 

-în general îi lipsesc 

competenţele cerute 
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capacităţi de a-şi face 

bine treaba. Poate fi 
chiar mai competent 

decât liderul. 

încrederea pentru a 

lucra singur sau 
motivaţia de a face 

lucrurile bine/repede. 

 

dar nu este în stare să 

realizeze sarcinile fără 
ajutor (situaţia sau 

sarcina pot fi noi 

pentru el). 

pentru job, dar are 

încrederea şi/sau 
motivaţia să realizeze 

sarcinile. 

 

 
După încadrarea unui colaborator la un anumit nivel de maturitate profesională, este necesară 

adaptarea și alegerea unui stil de leadership adecvat: 

 

 

 

 

 

Dirijare   (S1) 

 

 

 

Antrenare  (S2) 

 

 

 

Îndrumare  (S3) 

 

 

 

Delegare   (S4) 

 

 

 

 

Exercițiu 4: Procesul Leadershipului situațional 

a. Fă inventarul / lista sarcinilor pentru un angajat 

b. Evaluează nivelul lui pentru fiecare sarcină (M1...M4) 
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c. Decide ce stil de leadership trebuie să aplici pentru fiecare sarcină (S1...S4) 

d. Discută situaţia cu partenerul (angajatul) 

e. Construiţi împreună un plan de acțiune 

f. Fă follow-up, verifică şi corectează. 

 

 

TEORIILE INTERACŢIUNII SOCIALE 
Prin intermediul lor se pune în evidenţă caracterul interactiv al conducerii  

 

a. Leadershipul tranzacţional are 2 elemente esenţiale: Recompensele contingente și 
Managementul prin excepţie: 

 conducerea presupune o tranzacţie 

 trăsătura esenţială a interacţiunii: răsplătirea comportamentului 

 condiţia menţinerii şi perfectării relaţiei: profitul reciproc 

 tranzacţia are la bază un contract psihologic între lider şi subordonaţi 

 

b. Leadershipul transformaţional (Bass) este stilul considerat cel mai bun pentru stimularea 

performanţelor individuale DAR depinde şi de caracteristicile subordonaţilor 

 Carisma este doar una dintre caracteristicile liderului 

 Liderul caută dezvoltarea subordonaţilor 

 Schimbarea organizaţională este participativă 
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În prezent se consideră că exista / ar trebui să existe 3 tipuri de lider: 
a. Pasiv/ laissez-faire 

b. Tranzacţional 

c. Transformaţional 

 
Caracteristicile liderului transformaţional sunt: 

 Carisma: “Am încredere în abilităţile sale de a depăşi orice obstacol”. 

 Consideraţia: “Mă sprijină atunci când am nevoie”. 

 Stimulare intelectuală: “Mă îndrumă să rezolv problemele vechi într-o manieră nouă, 
inedită”. 

 Motivare: “Utilizează simboluri şi imagini reprezentative pentru a ne concentra 

eforturile”. 

 
Concluzii finale ale analizei teoriilor leadershipului 

Leadershipul depinde de: 

 Persoana liderului (trăsături, cogniţii, stil, experiență) 

 Situaţie (sarcină + context organizaţional) 

 Subordonaţi (nevoi, abilităţi, preferinţe de leadership...) 

 

Important: o zonă de interferenţă în stilurile de conducere presupuse de fiecare dintre cele 3 

atribute => cresc şansele de rezolvare a sarcinii fără demotivarea oamenilor şi cu obţinerea 
performanţei. 

Cel care îşi poate schimba cel mai uşor stilul este liderul. Un lider se dovedeşte bun mai ales în 

situaţiile delicate sau de criză (când stilurile presupuse de cele 3 atribute sunt puternic 

divergente). 
 

Liderul eficient trebuie să gestioneze și să conducă propria persoană, să conducă echipa și să 

livreze rezultate. Astfel principalele domenii de responsabilitate ale unui lider sunt: 
1. Autoconducerea, care depinde de: 

 aptitudinile personale 

 experienta profesională și de leadership 

2. Conducerea echipei 

 sunt necesare abilități și competențe de lider 

3. Conducerea activității, caz în care liderul: 

 creează un mediu bazat pe încredere 

 asigură îndeplinirea obiectivelor (realizări extraordinare) 

 asigură dezvoltarea (proprie, a echipei, a subordonaților) 
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Principalele sarcini ale unui lider eficient includ:  
1. Viziune: formulată și transmisă clar 

2. Stabilește și repartizează obiectivele 

3. Obține sprijinul și implicarea echipei 

4. Succes: îndeplinește obiectivele stabilite și atinge o performanță ridicată 
 

 

 

 
 

Caracteristicile unui lider de succes 

 ONEST 

 ORIENTAT SPRE OBIECTIVE  

 COMPETENT 

 INSPIRĂ 

 Inteligent 

 Imparțial 

 Deschis la minte 

 Oferă sprijin 

 Simplu, Clar, Corect 

 “Te poți baza pe el” 

 Cooperant 

 Determinat 

 Creativ (imaginație) 

 Ambițios 

 Curajos 

 Să îi pese 

(The leadership chalenge - J. Kouzes, B. Poznes) 
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Liderul eficient trebuie să fie un 

bun ascultător 

Liderul eficient trebuie să fie 

un bun comunicator 

Liderul eficient - 

SFATURI 

 accesibil 

 perspectivă optimistă 

 oferă încredere 

 rezolvă problemele 

 vorbeşte deschis şi direct 

 îşi recunoaşte greşelile şi 

limitele 

 entuziast 

 apreciază provocările 

 ştie să spună „nu” 

 evită să facă judecăţi pripite 

  identifică punctele forte 

 solicită asumarea 

responsabilităţii 

 calm 

 flexibil 

 vizionar 

 Nu dicta<deleagă. 

 Monitorizează 

progresul. 

 Ia în considerare 

planuri şi persoane 
alternative. 

 Evaluează sarcinile. 

 Acceptă greşelile. 

 

 

Liderul eficient – OBSTACOLE întâlnite : 

 Indecizia liderului:  generează confuzie, determinând privirea cu suspiciune a viitoarelor 

directive; pasivitate şi defensivitate din partea subordonaţilor;  

 Incorectitudinea:  trecerea cu vederea a incompetenţei sau a performanţelor remarcabile 

 Nerecompensarea efortului suplimentar: ignorarea eforturilor depuse, jigneşte şi 

demotivează; 

 Subestimarea propriei persoane: postura de persoană umilă, fără putere, nu e 

recomandată. 

 

Liderul şi eficienţa angajaţilor 

 Imparţialitatea şi dreptatea:  contează foarte mult ca angajaţii să simtă că toţi sunt trataţi 

la fel;  

 Responsabilităţile şi obiectivele: liderul trebuie să se asigure că fiecare a înţeles 

responsabilităţile ce i-au fost încredinţate; 

 Aprecierea: performanţa ar putea scădea în momentul în care angajaţii încep să simtă că 

nu sunt apreciaţi pentru ceea ce fac. 

 

„Experienţa nu este ceea ce se întâmplă individului, ci ceea ce individul face cu ceea ce i se 
întâmplă”. (Zig Ziglar) 

 

Management este alocarea unor resurse limitate pentru atingerea obiectivelor organizației, 
stabilirea priorităților, organizarea activității / muncii și obținerea rezultatelor.  

Foarte important – implică activități de control. 
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Leadership-ul se concentrează pe crearea unei viziuni comune. Implică motivarea oamenilor 
pentru a contribui la împlinirea viziunii și încurajarea lor să își alinieze propriile interese cu cele 

ale organizației.  Presupune convingere, nu impunere.  

Sursa: George Weathersby, Presedinte si CEO, American Management Association 

 
 

 

 

 

Leadership – tehnici utile 

Planificare 

Decizie 

Delegare 
Performanță 

Răsplată 

Coordonare 

Obiective 
Canale oficiale 

A da ordine / indicații 

Informații 

Organizare 

Evaluare / Feedback 
Control 

Putere 

Încredere 

Dezvoltarea angajaților 
Training 

Conflicte 

Stres 

Recunoaștere 

Motivare 
Convingere 

Echipă 

Responsabilitate 

Scop 
Autoritate 

 

PROVOCARILE DE BAZA ALE UNUI MANAGER: 
1. Stabilirea și gestionarea sitemului operațional (procesul de transformare).  

2. Construirea și gestionarea unei structuri corecte (a organizației / echipei).  

3. Comunicarea eficientă cu colaboratorii (angajați, colegi, clienți, furnizori) 
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5 NIVELURI DE LEADERSHIP 
1. Poziția [Position]: Oamenii te urmează fiindcă sunt obligați. 

2. Permisiunea [Permission]: Oamenii te urmează fiindcă își doresc acest lucru. 

3. Producția *Production]: Oamenii te urmează pentru rezultatele obținute pentru companie.  

4. Dezvoltare personală [Personal Development]: Oamenii te urmează pentru ceea ce ai facut 

pentru ei personal. 
5. Apogeul [Pinnacle]: apogeul, oamenii te urmează pentru pentru ceea ce ești și pentru ceea 

ce reprezinți. 

    Sursa: „The Five Levels of Leadership“, John C. Maxwell 

 

 

 

21 DE LEGI ESENȚIALE ALE LEADERSHIP-ului 
1. Legea Pragului Limitativ – Leadershipul determină nivelul de eficiență a unei persoane. 

Capacitatea de conducere este întotdeauna determinată de succesul personal și de eficiența 

organizațională. Orice ai vrea să realizezi, ești limitat de capacitatea ta de conducere.  
 

2. Legea Influenței – Adevărata măsură a leadershipului este influența – nimic mai mult, nimic 

mai puțin. Dacă nu ai influență nu vei conduce niciodată. Pentru a schimba organizația ai 
nevoie de influență. Leadershipul nu se bazează doar pe poziția ocupată în organizație, ci pe 

capacitatea de a influența. 

 

3. Legea Procesului – Leadership se dezvoltă în fiecare zi, nu într-o zi. Leadershipul se învață în 

timp, este capacitatea de a-ți dezvolta și îmbunătăți abilitățile ce disting liderii de adepții 

(eng. followers) lor. Liderii de succes învață în continuu. 

 
4. Legea Navigației – Oricine poate pilota o navă, dar este nevoie de un lider pentru a stabili 

cursul. Liderii au viziunea destinației lor, înțeleg de ce au nevoie pentru a ajunge acolo, știu 

de cine au nevoie pentru a atinge scopul și recunosc obstacolele cu mult timp înainte ca ele 
să apară . 

 

5. Legea Valorii Adăugate (Legea lui E.F. Hutton) – Când adevaratul lider vorbește, oamenii 

ascultă. Nu luați în calcul cererile persoanei care se autodefinește ca fiind lider. În schimb, 
ascultați reacțiile oamenilor din jurul lui. Dovada leadershipului se găsește în adepții săi. 
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6. Legea Bazei Solide –Încrederea oamenilor este fundamentul leadershipului. Pentru a 
construi încredere, un lider trebuie să dovedească unele calități: competență, conexiune și 

caracter. Caracterul face posibilă încrederea oamenilor. Iar încrederea face leadershipul 

posibil. 

 
7. Legea Respectului – Oamenii urmează, din instict, lideri mai puternici decât ei înșiși. 

Oamenii nu urmează alți oameni fără motiv. Urmează persoane a căror stil de conducere 

impune respect. Adepții sunt atrași de oamenii care sunt lideri mai buni decât ei înșiși. 
 

8. Legea Intuiției – Liderii evaluează toate situațiile cu o înclinație de conducere. Leadershipul 

depinde de mai multe lucruri decât de fapte. Liderii observă tendințe, resurse și probleme, 
precum și posibilitatea de a “citi” oamenii. Legea intuiție se bazează pe fapte alături de 

instinct și alte elemente necorporale. Un lider trebuie să înteleagă situația și să știe instinctiv 

ce decizie să ia. Leadershipul este mai mult artă decât știință. 

 
9. Legea Magnetismului – Atragi oameni care se aseamănă cu tine. Liderii sunt mereu în 

căutare de oameni buni. În cele mai multe situații atragi oameni care posedă aceleași calități 

ca și tine. Cu cât ești un lider mai bun, cu atât vei atrage lideri mai buni. 
 

10. Legea Conectivității – Liderii cuceresc întâi inima, înainte de a cere o mână de ajutor. Liderii 

eficienți știu că mai întâi trebuie să cucerească inimile oamenilor înainte de a le cere o mână 
de ajutor. Inima vine înaintea logicii. Oamenilor nu le pasă cât de mult te cunosc, până când 

nu știu cât de mult îți pasă. Pentru a va conecta cu oamenii dintr-un grup trebuie să relaționa 

cu ei individual.  Este responsabilitatea liderului de a iniţia conexiunea cu oamenii. 

11. Legea Cercului Intern – Potențialul unui lider este determinat de oamenii apropiați de el. 

Toți marii lideri au un cerc de prieteni puternici, valoroși. 

 

12. Legea Delegării – Numai liderii siguri pe ei pot da puterea altora. Capacitatea oamenilor de 
a realiza obiectivele este determinată de capacitatea liderului de a delega. 

 

13. Legea Multiplicării – Este nevoie de un lider pentru a crește un alt lider. Mai mult de patru 
din cinci liderii pe care îi veți întâlni vreodată s-au dezvoltat datorită impactului pe care l-au 

avut alți lideri asupra lor. Oamenii nu pot să îi învețe pe alți ceea ce ei nu știu. Potențialul 

unei organizații depinde de creșterea leadershipului, a capacității de conducere. 

 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor 
umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

 

 
 
  

22 

14. Legea Încrederii – Oamenii urmează liderul, apoi viziunea. Liderul are visul, iar apoi îl au și 
oamenii. Oamenii urmează liderul și apoi visul. Oamenii urmează lideri care promovează 

cauze bune, în care au încredere. 

 

15.  Legea Victoriei – Liderii găsesc întotdeauna o cale pentru a câștiga. Liderii cred ca orice, în 
afară de success, este inacceptabil. Nu au nici un Plan B, din acest motiv continuă să lupte. 

 

16. Legea Momentum-ului - Avântul/Impulsul este cel mai bun prieten al unui lider. Nu poți 
pilota o navă care nu avansează. Este nevoie de un lider pentru a crea impuls. Adepții îl prind 

din urmă. Iar managerii au posibilitatea de a-l duce mai departe odată ce a început. Crearea 

acestuia necesită o persoană care să motiveze oamenii din jurul lui, nu cineva care trebuie să 
fie motivat. Începutul este ca o luptă, dar odată ce ați început, puteți cu adevărat să faceți 

lucruri uimitoare. 

 

17. Legea Priorităților – Liderii înteleg că orice activitatea duce la realizarea obiectivelor. 
Aplicați principiul lui Pareto, dacă vă concentrați atenția asupra activitățile ce însumează 

primi 20% în termeni de importanță, veți obține peste 80% din rezultate. În calitate de lider, 

trebuie să-ți petreci cea mai mare parte a timpului în domeniile în care poți influența cel mai 
mult. 

 

18. Legea Sacrificiului – Un lider trebuie să renunțe la multe lucruri pentru a ajunge mai sus. 
Sacrificiul este o constantă în leadership.  

 

19. Legea Sincronizării – A conduce este la fel de important ca a ști ce să faci și unde să ajungi. 

Numai acțiunea potrivită la timpul potrivit îți va aduce succes.  În cazul în care un lider nu 

inspiră tarie de caracter în mod repetat, chiar și față de lucrurile mici, oamenii încep să 

creadă că au facut o alegere proastă să îl urmeze. 

 
20. Legea Creșterii Explozive – Pentru a crea valoare adaugată, produci adepți – pentru a 

multiplica valoarea, dezvolți lideri. Cheia creșterii economice este leadershipul. Pentru a 

ajunge la cel mai înalt nivel, va trebui să dezvolți lideri de lideri. 
 

21. Legea Moștenirii – Adevărata valoare a unui lider este măsurată prin oamenii ce îl succed. 

La fel ca și în sport, unde un antrenor are nevoie de o echipă, de jucatori buni pentru a 

câștiga, o organizație are nevoie de o echipă de lideri pentru a reuși. Moștenirea este creată 

doar atunci când o persoană își pune organizația în poziția de a face lucruri importante fără 

el.  
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Organizarea muncii & Creșterea performanței 
Tehnici & Concepte utile: 

 Total Quality Management 

 Kaizen 

 Lean Manufacturing 

 Six Sigma 

 Organizarea muncii & Cresterea performantei 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

 Filozofie integrată de management care presupune îmbunătățirea continuă a calității 

produselor, serviciilor și proceselor;  

 Toți cei implicați în producerea și livrarea de produse / servicii sunt responsabili în 

îndeplinirea așteptărilor clienților: management, middle management, specialiști & 
executanți, funcții suport, clienți. 

KAIZEN 改善 

 Îmbunătățirea continuă a proceselor 

 Toyota 

 Implică toate departamentele și toți angajații 

 Scop: creșterea productivității & reducerea risipei 

 Planificare 

 Execuție 

 Control 

 Îmbunătățire 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor 
umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

 

 
 
  

25 

5S = organizarea, curățarea, menținerea, siguranța spațiului de lucru pentru creșterea 
eficacității și eficienței 

Seiri - Sortare 

Seiton – Ordonare 

Seiso – Curațenie 
Seiketsu - Standardizare 

Shitsuke – Disciplina 

 

Muda無駄 – creșterea performanței prin reducerea costurilor / risipei 

 Transport 

 Stocuri 

 Mișcare 

 Timp așteptare 

 Procesare (în exces) 

 Producție (în plus) 

 Defecțiuni 

 

ÎNCREDEREA 

 
ÎNCREDEREA (Dirks&Ferrin,2002) 

Este baza influenţei și se referă laliderul direct si liderul organizaţional 
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Are ca rezultate: 

 Asumarea responsabilității 

 Performanţa în muncă 

 Satisfacţia în muncă 

 Fidelitatea faţă de organizaţie 

 Angajarea pentru atingerea obiectivelor 

 Credinţa în acurateţea informaţiilor 
 

Când subordonaţii cred că liderii lor... 

 au integritate, capacităţi sau bunăvoinţă, vor fi mai dispuşi să se angajeze în 

comportamente care îi expun la risc 

 nu sunt de încredere, îşi orientează energia “spre a-şi acoperi spatele”, ceea ce îi distrage 

de la performanţele profesionale 

 demonstrează grijă şi respect, vor oferi reciprocitate, în forma comportamentelor 

dezirabile 

 sunt demni de încredere, se simt mai în siguranţă când liderul ia decizii care îi afectează 

(evaluare, plată, promovare) 

 nu sunt demni de încredere, se gândesc mai mult la demisie, pentru că nu vor să fie puşi 

în pericol de deciziile liderilor. 

 

MUNCA ÎN ECHIPĂ 
Ce este o echipă? 

Noţiunea de echipă presupune de obicei un mic grup de acţiune al cărui membri au un scop 
comun, au roluri independente și au abilități complementare. 

 

Cum ajunge o echipă să aibă un randament ridicat? 

 Scopuri şi obiective împărtăşite 

 Utilizează toate resursele 

  Încredere şi conflicte 

 Mândrie în caz de reuşită 

 Creativitate şi asumarea de riscuri 

 Leadership eficient  

 Angajament şi implicare 

 Calitate în luarea deciziilor 

 Diferenţele sunt un câştig 
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Echipa de succes = mai multe persoane care parcurg un drum către un obiectiv comun, 
influenţându-se reciproc.  

Caracteristici: 

 2 sau mai multi membri cu obiective comune; 

 membri au roluri interdependente; 

 căi de comunicare bine stabilite; 

 identitate proprie, structura explicit. 

 

Avantajele lucrului în echipă 

- lucrăm: -în echipă ne ajutăm reciproc: 

 mai bine, 

 mai eficient, 

 mai bine calitativ, 

 mai mult în acelaşi interval de timp . 

 prin calităţile diferite 

 în situaţii dificile        

 ne consolidăm reciproc 

 implicare / răspundere comună 

 

Cum putem construi echipe eficiente? 

 Sarcinile, atât cele individuale cât și cele de echipă trebuie să fie atractive 

 Indivizii trebuie să conștientizeze importanța rolului lor în cadrul echipei 

 Contribuțiile individuale trebuie să fie indispensabile, unice și evaluate corect 

 Trebuie să existe obiective clare de echipă, însoțite de feedback 

 

Etapele dezvoltării echipei (Tuckman, 1965) 

1. Formarea echipei 

2. Etapa de agitație 

3. Normarea echipei 

4. Funcționarea echipei 

5. Întreruperea activității 
 

 

1. Formarea echipei 

 Întrebări legate de roluri și resurse 

 Caută informații despre alți membrii 

 Caută informații despre reguli, metode de lucru 

 Stabilirea clară și de comun acord a obiectivelor 
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2. Etapa de agitație 

 Conflicte între indivizi și subgrupuri 

 Sunt vizate autoritatea, acțiunile și deciziile coordonatorului 

 Nu este acceptată dominarea liderului 

 Este pusă sub semnul întrebarii importanța sarcinii 

 Indivizii susțin opinii contrare 

 Este nevoie de corectitudine și dorința de a rezolva problemele 

 Liderul crează un climat de încredere, să stabilească rolurile în cadrul echipei și 

strategiile de rezolvare a conflictelor 

 

3. Normarea echipei 

 Rezolvarea conflictelor 

 Abordarea sarcinii din perspectiva unei cooperări pozitive 

 Se stabilesc planuri, standarde, apar norme și moduri de lucru 

 Membrii își exprimă parerile și sentimentele => sprijin reciproc 

 Normele stabilite în conformitate cu nevoile organizației 

 
4. Etapa de funcționare 

 Apar rezultatele muncii colective; structura de lucru eficientă 

 Membrii se simt bine și colaboreaza relaxați 

 Nu mai e necesară intervenția frecventă a liderului 

 Sunt necesare evaluari și revizuiri regulate 
 

5. Întreruperea activității 

 Proiectele sunt finalizate sau întrerupte 

 Unii membrii părăsesc echipa – se alătură altei echipe 

 Unele echipe revin la stadiile anterioare 
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MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 
Conflictul reprezinta o serie de stări afective ale indivizilor cum ar fi: neliniştea, ostilitatea, 

rezistenţa, agresiunea deschisă, precum şi toate tipurile de opoziţie şi interacţiune antagonistă, 

inclusiv competiţia. Exista tipuri diferite de conflicte în funcție de esența lor, de persoanele 

implicate și de efecte.  
Unele conflictele pot avea și un caracter benefic pentru indivizi și organizații. 

 

Tipuri de conflicte 

În funcție de esența lor: În funcție de persoanele 
implicate: 

În funcție de efecte: 
 

 esențiale – obiective 

diferite 

 afective – stări emoționale 

variabile 

 de manipulare 

 pseudo-conflicte 

 individuale interioare 

 între indivizi din același 

grup sau din grupuri 

diferite 

 între indivizi și grupuri 

 între grupuri/organizații 

 distructive – scăpate de 

sub control 

 benefice 

 

   

Conflictul benefic face ca indivizii şiorganizaţiile să devină mai creative şi mai productive. 

Conflictul împiedică situaţiile de stagnare ale indivizilor şi organizaţiilor, elimină tensiunile şi 
facilitează efectuarea schimbărilor !!! 

 

Surse de conflict 

 Lipsa comunicării- soluția este comunicarea, schimbul de informaţii 

 Dezacordul- vizează îndeosebi aspectele etice, valorice 

 Resurse limitate– logistică, personal, pregătire profesională, etc. 

 Diferențe de statut social – atat între indivizi cât și între departamentele organizației. 

 

Modele de conflict  

 Conflictul latent – nu se manifestă explicit 

 Conflictul înțeles – conștientizarea unei situații latente 

 Conflictul manifest – manifestat explicit prin comportamente, atitudini. 

 
Etapele conflictelor 

 apariţia sursei generatoare a conflictului – stare de latenţă 

 perceperea în mod diferit a conflictului – conflict perceput 

 apariţia explicită a caracteristicilor stării de conflict – conflict resimţit 
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 acţiunea deschisă menită să soluţioneze conflictul – stare manifestată 

 ivirea consecinţelor conflictului. 

 strategii în managementul conflictelor 

 definirea precisă a subiectului disputei 

 îngustarea terenului de dispută 

 lărgirea spectrului posibilităţilor de rezolvare.  

 
 

 

 

Soluţionarea conflictelor 

 Lupta deschisă (Fight...) 

 Fuga (or Flight) 

 Consensul 

 Negocierea 

 Arbitrajul 

 Medierea 

 

MODELUL THOMAS-KILMANN  - Stiluri de abordare a conflictelor 
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1. STIL DE EVITARE – CÂND? 

 Problema este neimportantă sau alte probleme mai importante au devenit mai presante 

 Nu există nici o şansă de a-ţi satisface interesele 

 Declanşarea unui conflict mai puternic este mai plauzibilă decât rezolvarea problemei 

 Pentru a lăsa oamenii să se calmeze şi a avea o perspectivă asupra desfăşurării 

evenimentelor 

 Sunt necesare informaţii suplimentare 

 Alţii pot rezolva conflictul într-o manieră mai eficientă 

 Stiluri de soluţionare a conflictelor 
 

2. STIL DE DOMINARE (AUTORITAR)  – CÂND? 

 Rapiditatea decizională este de o importanţă vitală 

 În probleme importante, în care trebuie implementate acţiuni nepopulare 

 În problemele vitale pentru firmă, când managerii sunt convinşi că punctul lor de vedere 

este corect 

 Împotriva celor care profită de atitudinea îngăduitoare 
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 Stiluri de soluţionare a conflictelor 

 
3. STIL DE CEDARE (ACOMODARE) – CÂND? 

 Când se ajunge la concluzia că propriile raţionamente nu sunt corecte. 

 Pentru a permite ca o altă variantă, mai bună, să fie aplicată. 

 Pentru a obţine credit social în perspectiva ivirii unor probleme viitoare mai importante. 

 Pentru a minimiza pierderile. 

 Când situaţia este scăpată de sub control. 

 Când armonia şi stabilitatea sunt esenţiale. 

 Stiluri de soluţionare a conflictelor 

 

4. STIL DE COOPERARE – CÂND? 

 Problemele par a fi esenţiale sau simptomatice 

 Găsirea unor soluţii integratoare pentru interese de importanţă majoră 

 Obiectivul propriu este de a învăţa 

 Combinarea opiniilor contradictorii 

 Câştigarea adeziunii tuturor prin luarea în considerare a mai multor interese şi realizarea 
unui consens general 

 Stiluri de soluţionare a conflictelor 

 

5. STIL DE COMPROMIS – CÂND? 

 Obiectivele sunt importante, dar riscul declanşării unui conflict este prea mare 

 Oponenţii cu putere egală sunt hotărâţi să pună în aplicare idei care se exclud reciproc 

 Pentru realizarea temporară a unui echilibru 

 Pentru asigurarea unei retrageri "onorabile", atunci când colaborarea sau competiţia 

(stilul autoritar) nu poate duce la un rezultat pozitiv din punctul de vedere al satisfacerii 
propriilor interese 

 

Metode de solutionare 
 Retragerea –nu se manifestă interes pentru soluţionarea conflictului şi preferă să nu se 

implice 

 Aplanarea– un tert încearcă să împace pe toată lumea 

 Forţarea – se apeleaza la constrângere, uzând exagerat de puterea cu care a fost 

investită persoana care constrange 

 Compromisul – obținut prin negocieri și vot  
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 Confruntarea– duce deseori la rezolvarea definitivă a conflictului, luând în considerare 

atât nevoia de productivitate cât şi de cooperare interumană. 
 

Conflictul trebuie considerat un aspect inevitabil al vieţii organizaţiilor. Un conflict de nivel 

mediu este necesar pentru a permite evoluţia proceselor organizaţionale şi a pregăti terenul 
pentru schimbare. 

Conflictul poate da naştere motivaţiei de a rezolva problemele care altfel trec neobservate, 

putând duce la un comportament creator. Este ideal ca managerii să reușească rezolvarea 

constructivă a situaţiilor conflictuale. 
 

 

LEADERSHIP SKILLS: UTILIZAREA FEEDBACK-ULUI 
 
Feedback- informația primită de oameni, referitoare la performanța lor. 

A da feedback - activitatea de furnizare de informații către membrii echipei, referitoare la 

performanța lor în funcție de așteptările postului / funcției. 

 
Scopuri: - încurajează performanța și comportamentele positive; 

   - corectează comportamentele negative / nedorite. 

Efect:   -cel care primește feedback evaluează și determină dacă 
acceptă și acționează în consecință; îl respinge sau îl ignoră. 

   

FEEDBACK - obiective 

 Depinde de etapa din carieră; 

 Angajați noi – învață sarcini, responsabilități, procedure; 

 Angajați aflați la “mijlocul” carierei – îmbunătățirea performanței; oportunități de 

dezvoltare a carierei; 

 Angajați experimentați – menținerea productivității; 

Managerii stabilesc obiective de performanță și oferă “recompense” pentru atingerea acestora. 
 

FEEDBACK - atitudine 

 Îți place să ți se spună cum te-ai descurcat cu un proiect / o sarcina? 

 Chiar dacă știi că ai facut o treaba bună, ești mai încrezător dacă auzi acest lucru și de la 

ceilalți? 

 Când știi cp puteai face o treaba și mai bine, ești confortabil dacă ceilalți spun că ai facut 

bine lucrurile? 
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 Este important pentru tine să știi ce cred ceilalți despre munca ta? 

 Crezi ca primirea de feedback este riscantă? 

 Crezi ca seful tau ar fi deranjat daca ii soliciti feedback? 

 Ce părere ai despre feedback-ul primit de la colegi? 

 Preferi să presupui dacă faci lucrurile bine sau să primești feedback de la colegi? 

 

FEEDBACK -beneficii 

 Influențează creșterea performanței și acceptarea unor obiective mai ridicate 

 Crește motivarea, încrederea și stima de sine 

 Încurajează învățarea individuală 

 Crește abilitatea angajaților de a detecta erorile (se stabilesc standarde de performanță 

așteptate) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Feedback constructiv Feedback distructiv Lipsa feedback 

• Ofera informații concrete, care pot fi 

utilizate 

• Intenția este de a ajuta – menține, 

corecta sau îmbunătăți un 
comportament 

• Este clar și ușor de înțeles 

• Trebuie să fie interpretat în același 
fel de către sursa și recipient 

• Nu este neaparat pozitiv, dar 

trebuie să înceapă cu ceva pozitiv :-) 
• Nu criticați oamenii pentru rezultate 

negative de care nu sunt vinovați 

• Cred că lucrurile se pot face și mai 

• Comentarii generale 

despre performanță 

• Agresiv, rautăcios 

• Ton amenințător 
• Acuzații și amenințări 

• “nici măcar nu ai 

încercat” 
• “se pare ca nu poți face 

nimic cum trebuie” 

• “dacă nu îți vei 
îmbunătăți performanța, 

voi găsi pe altcineva să o 

facă” 

• Se creaza propriul 

feedback, intern 

• Oamenii învață și se 

dezvoltă fară să țină 
cont de corectitudine 

sau performanță 

• Depinde de capacitatea 
de autoevaluare a 

performanțelor 
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bine 

• Ai facut tot ce ai putut în condițiile 
date 

• Ar trebui să fii mai atent la< 

 

 

FEEDBACK- orice informație care permite evaluarea efectelor comunicării asupra 
interlocutorului. 

Acordarea, solicitarea şi primirea de feedback sunt esenţiale pentru manageri în procesul de 

influenţare a comportamentelor, consiliere, instruire, evaluare şi motivare a subordonaţilor. 
Caracteristici: 

 Să fie descriptiv / nu evaluativ 

 Să fie specific / nu general 

 Oferit cât mai aproape de momentul comunicării 

 Să fie solicitat / nu impus 

 Direcționat către un comportament care poate fi corectat 

 Să includă: Comportament / Impact / Sentiment 

 Trebuie verificată înțelegerea feedbackului 

 

FEEDBACK POZITIV 

 Confirmă realizarile 

 Întărește comportamentele pe care le dorim repetate 

 Motivează personalul 

 Schimbă comportamente 

 Este mai eficace în public 

 
FEEDBACK POZITIV - tehnica CIS 

“Ai rămas aseară peste program pentru a termina comanda pentru dl Petrescu, aşa că am putut 

să i-o expediem în dimineaţa aceasta şi a fost foarte mulţumit. Vreau să-ţi spun că şi eu sunt 
plăcut impresionat de atitudinea ta şi îţi mulţumesc foarte mult=”. 

 Comportament: “Ai rămas aseară peste program<” 

 Impact: “<*clientul+ a fost foarte mulţumit.” 

 Sentiment: “<sunt plăcut impresionat<” 

FEEDBACK NEGATIV 

 Subliniază efectele negative ale comportamentului 

 Crează un sentiment de vinovație 

 Obligatoriu - în particular 
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FEEDBACK NEGATIV - tehnica CIS 

“Nu ai terminat comanda pentru dl Petrescu la termenul stabilit şi de aceea va trebui să plătim 

penalizări. Clientul nostru este foarte nemulţumit întrucât avea nevoie urgentă de produsele 

noastre. Trebuie să-ţi spun că sunt foarte supărat şi nu aş dori să se mai întâmple=”. 

 Comportament: “Nu ai terminat comanda<” 

 Impact: “<va trebui să plătim penalizări<clientul nostru este foarte nemulţumit<” 

 Sentiment: “<sunt foarte supărat<” 

 
INCURAJAREA FEEDBACK-ULUI 

 Solicita feedback; 

 Identifică domeniile importante; 

 Organizează ședințe regulate de feedback; 

 Utilizează tacerea, pentru încurajare; 

 Pune întrebări; 

 Folosește afirmații încurajatoare; 

 Recompensează feedbackul. 

 

TEHNICA SANDVIŞ 
Mesaj pozitiv, apoi critică şi din nou mesaj pozitiv.   + - + 

 

FEEDBACK  & COACHING: 5 niveluri de furnizare a feedback-ului: 

A. “Nu ești bun de nimic=” 
B. “Acest raport nu este de nici un folos=” 

C. “Raportul făcut de tine a fost scurt și la obiect, dar structura și modul de prezentare au 

fost greu de urmărit și sub așteptări=” 
D. “Ce părere ai despre raportul întocmit de tine?” 

E. “Care este scopul principal al raportului? În ce măsură crezi că ai atins acest scop? Care 

sunt punctele care crezi că trebuie îmbunătățite? Cui se adresează acest raport?” 
 

A. “Nu ești bun de nimic=” 

 Critica personalizată 

 Afectează încrederea, stima de sine 

 Determină scaderea performanței viitoare 
 

B. “Acest raport nu este de nici un folos=” 
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 Comentariu sub formă de sentință referitoare la raport 

 Nu este personal, totuși afecteaza stima de sine 

 Nu furnizează informații utile, pentru a îndrepta greșelile 

 

C. “Raportul făcut de tine a fost scurt și la obiect, dar structura și modul de prezentare au fost 

greu de urmărit și sub așteptări=” 

 Evită critica 

 Furnizează câteva informații care contribuie la îmbunătățirea performanței (dar nu 

suficiente) 

 Nu generează un simt al responsabilității 

 
D. “Ce parere ai despre raportul întocmit de tine?” 

 Apare simțul responsabilității 

 Oferă un “non-raspuns” de genul “e bun”, “e excelent” sau “e jalnic”, fără o descriere 

utilă. 
 

E. “Care este scopul principal al raportului? În ce măsură crezi că ai atins acest scop? Care sunt 

punctele care crezi că trebuie îmbunătățite? Cui se adresează acest raport? “ 

 oferă o descriere detaliată, lipsită de judecăți a raportului și a gândirii din spatele lui.  

 

Un bun feedback este similar unui proces de coaching și are ca rezultat accelerarea învățării și 

îmbunătățirea performanței 
Cel care primește feedback este obligat să gândească și să se implice; să analizeze și să 

formuleze răspunsuri 

=>CONȘTIENTIZARE - evaluarea propriei munci, crește încrederea în el însuși 
=>RESPONSABILITATE 

 Ești un jucator slab! 

 Ai ratat lovitura asta! 

 Mingea a ieșit afară! 

 Mingea a căzut cu 10 cm în afara liniei din spatele terenului. 

 Conștientizare & Responsabilitate 
 

Feedback ineficient - cauze 

 Privim din punctul nostru de vedere, nu ținem cont de ceilalți 

 Rezistența la schimbare / puterea obișnuinței 

 Spunem ce credem, fără a ține cont de efectul vorbelor noastre 
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 “Aroganța” ierarhică 

 Dorința de a exercita controlul 

 Dorința de a etala cunoștințe sau experiența 

 

Feedback - autoevaluarea 

 Cea mai productivă forma de apreciere 

 (Feedback - depinde de cum este oferit și acceptat) 

 (Filmare - utilă pentru informare) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

STILURILE DE LEADERSHIP 
De unde știi ce tip de leadership ar trebui să folosești, când începi să conduci o echipă?  
Cea mai bună metodă este folosirea Matricei de stabilire a Stilului de Leadership. Această 

matrice te ajută să alegi cel mai potrivit stil de leadearship, alegere bazată pe tipul de sarcină cu 

care te confrunți și cu oamenii pe care îi conduci.  
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• Axa Y definește programabilitatea sarcinii. O sarcină programabilă are pași specifici sau 

instrucțiuni de completat. O sarcină neprogramabilă e mai creativă; omul decide cum e cel 

mai bine să o rezolve. 

• Axa X descrie capacitatea și preferința omului pentru autonomie. Câțiva factori sunt 

importanți: educația, abilitățile, motivația și dorința lor pentru feedback, interacțiune sau 

independență.  

Cum să folosești modelul? 
• Axa Y. Dacă sarcina trebuie făcută într-un fel anume sau dacă are pași specifici, atunci 

coboară axa. Dacă sarcina este mai creativă sau dacă procedura se schimbă în funcție de 

rezultatul individual, mută axa în sus.  

• Axa X. Dacă oamenii pe care îi conduci preferă să lucreze singuri, mută axa în dreapta, iar 

dacă ei au nevoie instrucțiuni sau interacțiune cu tine, mut-o la stânga.  
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!Cadranul în care te incadrezi reprezintă cele două stiluri de leadership care sunt cel mai apropiate 

situației tale.  

 

 
CADRANUL 1: Programabilitate Crescută/Autonomie a jobului scăzută  

Uneori vei fi responsabil de realizarea unei misiuni care trebuie făcută într-un mod specific; sau 

care trebuie finalizate de o echipă care are nevoie de încurajări constante, motivare, feedback. 
În aceste cazuri, un lidership direct este cel mai eficient.  

Și există două stiluri de conducere:  

 Autocratic: un stil de leadership criticat uneor, deoarece este considerat învechit și este un 

stil foarte autoritar: emiți instrucțiuni, fără a da explicații, și ai expectanțe ca membrii 

echipei să le urmeze fără a pune întrebări. 

 Autocratic Benevol: acest stil este asemanator cu cel autocratic, doar ca acesta presupune în 

plus și oferirea unor motive care stau la baza instrucțiunilor. 

  

CADRANUL 2: Programabilitate Crescută/Autonomie a jobului crescută  

 Consultativ: acest stil de leadership apare atunci când ceri membrilor echipei tale, opinia 

legată de obiectivele ce trebuie realizate, dar totuși tu ai ultimul cuvânt. Te consulți cu 

grupul, dar tu vei fi persoana responsabilă pentru alegerea celui mai bun curs de acțiune. 

 Participativ: în acest caz, depinzi de echipa ta pentru a dezvolta idei fiabile, spre deosebire 

de stilul consultative, unde doar le ceri părerea. Stilul participativ este mai mult despre 

rezolvarea problemelor de grup și brainstorming.  

CADRANUL 3: Programabilitate scăzută/Autonomie a jobului scăzută  

În acest caz conduci un proiect bazat în mare măsură pe creativitate, cu membrii ai echipei care 
nu au nevoie de autonomie. În schimb au nevoie de direcție și interacțiune. Stilurile care se 

potrivesc cel mai bine cu acestă situație sunt stilul Consultativ și Participativ.  

 

CADRANUL 4: Programabilitate scăzută/Autonomie a jobului crescută  

 Consens: în acest caz cel mai bine este să folosești stilul de lidership consensul. Acesta 

înseamnă că vei oferi echipei tale o mare libertate în procesul de luare a deciziei. În loc să fii 

”șef”, devii mai degrabă un membru al echipei. 
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 Laissez – faire: e un stil de leadership care trebuie folosit cu atenție. Practic, le oferi libertate 

subordonaților tăi privind modul în care vor rezolva taskurile și când le vor rezolva.  Dar vei fi 

prezent oricând au nevoie de ajutorul tău, de sfaturile tale sau de resurse suplimentare.  

Pentru ca acest stil de leadership să fie unul de succes trebuie să fii foarte atent la modul în 

care delegi sarcinile. Deleagă sarcinile potrivite, oamenilor potriviți. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Grila Managerială Blake-Mouton 
 
Echilibrarea stilului de ledership: orientarea om–sarcină.  

Când șeful tău te pune să organizezi petrecerea de Crăciun, ce faci prima dată? Pregătești un 

calendar și începi să delegi sarcini sau te gândești cine la ce se pricepe și încerci să împarți 
sarcinile în funcție de asta?  

În cazul în care planul nu merge conform așteptărilor, care e prima reacție? Îi urmărești pe 

fiecare și încerci să-i aduci din nou pe linie sau te liniștești puțin și observi că toată lumea e 

ocupată să-și realizeze task-urile și nu mai discutați despre sarcinile suplimentare atribuite. 
 

Grila Managerială se bazează pe două dimensiuni ale comportamentului: 

• Grija pentru oameni– Se referă la gradul în care un lider ia în calcul nevoile, interesele și 

dezvoltarea personală a membrilor echipei în momentul în care delegă o sarcină. 

• Grija pentru rezultate– Gradul în care un lider empatizează cu obiective concrete, eficiență 

organziațională și o productivitate mai mare atunci când ia decizia de rezolvare a unui task 

(modul de rezolvare al acesteia). 

 Grila managerială a lui Blake-Mouton 
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Managementul “Impoverished”– Rezultate slabe/Orientare slabă spre oameni  

Acest tip de lider este cel mai ineficient. El/ea nu are nici capacitatea de a organiza lucrurile 

astfel încât sarcinile să fie duse la bun sfârșit, nici capacitatea de a crea un mediu de muncă 

motivant și satisfăcător. Rezultatul este dezorganizare, nemulțumire și lipsa de armonie. 

 

Managementul “Country Club”– Orientare bună spre oameni /Rezultate slabe  

Acest tip de lider este mai mult interesat de nevoile și sentimentele membrilor echipei. Ei 

lucrează pornind de la idea că atâta timp cât echipa este fericită și sigură, atunci aceștia vor 

lucra din greu.  

Acest stil de leadership tinde să ducă la crearea unui mediu de lucru relaxat și amuzant, dar 

unde producția suferă datorită lipsei de direcție și control.  

 

Authority Compliance Management – Rezultate bune / Orientare spre oameni slabă 

Acest stil de conducere este cunoscut și sub denumirea de “Dictatorian”, lideri din această 

categorie cred că angajații lor sunt pur și simplu un mijloc pentru atingerea unui scop, a unui 

obiectiv. Nevoile angajaților sunt întotdeauna pe locul doi, după obiectivul de creare a unor 

locuri de muncă eficiente și productive.  
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Acest tip de lider e foarte autoritar, are reguli stricte, politici și proceduri, și vede pedeapsa ca și 

cel mai eficient mod de a-ți motiva oamenii.  

 

Middle-of-the-Road Management – Rezultate medii / Orientare spre oameni medie  

Acest stil pare să găsească un echilibru între cele două preocupări concurente, și poate părea la 

prima vedere a fi un compromis ideal. Totuși, există și o problemă: când faci un compromis, 

automat renunți la puțin din fiecare preocupare, astfel încât nici producția, nici nevoile 

oamenilor nu sunt pe deplin îndeplinite.  

Lideri care folosesc acest stil de conducere se mulțumesc cu performanța medie, și adesea cred 

că mai mult de atât nu se poate face.  

 
Leadershipul Echipei – Performanță crescută / Orientare bună spre oameni 

Conform modelului Blake Mouton model, acesta este cel mai bun stil managerial. Acești lideri 

evidențiază atât nevoile de producție cât și cele ale oamenilor.  

Premisa este ca angajații înțeleg scopul companiei și sunt implicați în stabilirea nevoilor de 

producție. Când angajații sunt implicați și fac un scop din succesul organizației, nevoile lor și 

cele de producție coincid. Acest fapt crează un mediu bazat pe încredere și respect, care duce la 

o satisfacție și motivație crescută, rezultând rezultate foarte bune. 

 

GRILA MANAGERILĂ B.M. ÎN PRACTICĂ 

Pasul 1: identifică-ți stilul tău de leadership  

• Gândește-te la situații recente când ai fost într-o poziție de conducător.  

• Pentru fiecare din aceste situații, plasează-te în cadrul grilei acolo unde crezi că te potrivești 

cel mai bine 

Pasul 2: identifică arii în care poți îmbunătăți stilul de leadership  

•  Uită-te la abordarea ta curentă și gândește-te dacă se potrivește în context  

•  Caută metode prin care ai putea să te îmbunătățești. Ești la „mijloc” pentru că e mai ușor 

decât să țintești mai sus?  

•  Identifică modalități de a obține acele compentențe pentru a obține poziția de lider al 

echipei. Asta poate să presupună implicarea altora în rezolvarea unor probleme sau 

îmbunătățirea felului în care comunici cu ei, dacă simți că tu ești prea orientat spre sarcini.   

Monitorizează-ți în permanență performanța și ai grijă la momentele când ești predispus să 

revi la vechile obiceiuri.  
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Pasul 3: pune grila în context  

•  Managementul Echipei nu este de fiecare dată cea mai eficientă metodă de abordare a 

fiecărei situații. Deși beneficiile unui lidership democratic și implicat sunt recunoscute, sunt 

și situații când e nevoie de atenție sporită într-o anumită arie. 

•  Dacă firma ta este în mijlocul unei fuziuni sau într-o altă schimbare seminificativă, este în 

regulă să te axezi mai degrabă pe oameni decât pe producție. În schimb, când sunteți puși în 

fața unei dificultăți economice spre exemplu, focusul pe oameni poate fi pus în plan secund, 

pe termen scurt, pentru a obține eficiență și rezultate bune.  

 

LIDERUL TRANSFORMAȚIONAL 
Leadershipul transformațional este definit ca fiind un proces prin care liderii și subordonații lor 

se dezvoltă reciproc, ating niveluri ridicate de moralitate și motivare. 

 

Conducere “transformațională”, model propus pentru prima dată de James MacGregor Burns și 
apoi dezvoltat de Bernard Bass. Acest model evidențiază gândirea vizionară și aduce schimbări, 

în locul proceselor de management care sunt destinate menținerii și îmbunătățirii constante a 

performanței curente. 
 

Un lider trasformațional: 

 Este un model de integritate și corectitudine  

 Stabilește obiective clare  

 Are expectanțe crescute  

 Încurajează  

 Oferă suport și recunoaștere  

 Provoacă emoții oamenilor  

 Determină oamenii să se uite dincolo de interesele lor  

 Inspiră oamenii să țintească foarte sus  

 

Cum să devii un lider transformaţional? 

1. Crează o viziune a viitorului care să inspire: oamenii au nevoie de un motiv întemeiat pentru 

a te urma, şi de aceea e important să creezi şi să comunici o viziune a viitorului care să 

inspire. 
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2. Motivează-ţi oamenii să creadă în acea viziune: pornind de la misiunea ta, fă apel la valorile 

oamenilor și inspiră-i, arătându-le unde vrei să ajungeți și care e direcția. 

3. Manageriază realizarea viziunii: o viziune trebuie să devină realitate. De multe ori un lider va 

avea o viziune, o idee însă nu va face tot posibilul ca aceasta să fie pusă în alicare și să devină 

realitate. 

4. Construieşte relaţii puternice şi de durată cu oamenii tăi: această matrice te ajută să alegi cel 

mai potrivit stil de leadearship, alegere bazată pe tipul de sarcină cu care te confrunți și cu 

oamenii pe care îi conduci. 

 
 

 

LEADERSHIPUL AUTENTIC 
 

De ce Leadership autentic? 

 Leadershipul din ziua de astăzi este foarte diferit față de cel din generația părinților noștri. 

Vechiul stil de management “de sus în jos”, nu mai funcționează. Angajații vor să fie pe 

deplin implicați și angajați în ceea ce fac. Vor să simtă că munca lor conteză și să aibă 

încredere în persoanele care sunt la putere. 

 Datorită acestor așteptări, este vital pentru lideri să știe cum să inspire pasiune și încredere 

în oamenii pe care îi conduc. În aceste situații, spiritul de muncă în echipă și loialitatea se 

pot răspândi în organizație, rezultând astfel un moral mai bun și rezultate excelente.  

 Liderii autentici inspiră încredere în propriile echipe. Oamenii sunt astfel mai dispuși să 

recunoască existența unor probleme, ceea ce înseamnă că există o posibilitate mai mare ca 

aceste probleme să fie rezolvate, în loc să fie ignorate. 

 
Ce este Leadershipul Autentic? 

 Inspiră oamenii să lucreze împreună, să comunice și să tindă înspre același țel comun. 

 Să se comporte cu integritate și să fie constant. 

 Rămâne fidel propriilor valori. 

 Are încredere în propria persoană și nu lasă pe nimeni să-l împiedice în luarea unei decizii 

care știe că e corectă.  
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 Are integritate și coduri morale ferme și reușeste să rămână stabil și în fața celor mai dificile 

încercări.  

 

Cum să conduci autentic? 

Calea către acest tip de leadership, nu este una uşoară şi bine definită. Implică, după cum 

ziceam mai înainte, multe abilităţi, acţiuni şi trăsături, dar focusându-te pe câteva caracteristici, 

poţi începe să-ţi croieşti calea înspre leadershipul autentic. Aceste caracteristici sunt: 

 

 Etică: Lideri autentici sunt lideri etici. Aceştia şi-au identificat codurile de etică, şi nu fac 

niciodată compromisuri legate de ceea ce cred ei ca e corect sau greşit, bine sau rău. 

 Putere: Liderii autentici ştiu cum şi când să folosescă puterea. Liderii autentici nu doar 

cunosc ce tip de putere să folosească într-o anumită situaţie, ei înţeleg puterea, de unde vine 
aceasta şi cum să o folosească pentru a face lucrurile să se întâmple. 

 Comunicarea: Liderii autentici au excelente abilităţi de comunicare. Ştiu să folosească 

diferite strategii de comunicare pentru a transmite mai departe valorile lor, pentru a inspira 

echipele şi a da comenzi clare. Comunicarea implică „a da şi a primii”. Un lider autentic 
înţelege că lumea nu se învârte doar în jurul lor, atfel știe să asculte oamenii şi să accepte un 

sfat bun. 

 Organizaţia: Deseori se întâmplă ca un lider să fie atent doar la el, în loc să îşi canalizeze 
energia şi atenţia înspre companie şi oamenii acesteia. Liderii autentici însă nu vor uita 

niciodată că au o responsabilitate imensă şi vor pune pe primul loc compania şi oamenii. 

Obiectivele liderului trebuie să fie aceleaşi cu obiectivele companiei. 

 
 

Procesul de conducere- Modelul Dunham & Pierce 
Leadership-ul este un proces pe termen lung, în care toate acțiuniile au consecințe. "What goes 

around comes around." 
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Fig. Procesul de conducere - Model,  dezvoltat de Randall B. Dunham si Jon Pierce, "Managing”, 1989 

 

Modelul arată relaţia dintre 4 factori cheie care contribuie la succesul/eşecul unui bun lider: 

1. Liderul: își asumă sarciniile și ghidează performanța grupului. 

2. Subordonații: urmează directivele liderului în ceea ce privește sarciniile și proiectele.  

3. Contextul: situația în care se desfășoară munca (o zi de muncă obișnuită, urgența unui 

proiect, o provocare, un angajament pe termen lung). 

4. Rezultate: rezultatele procesului (scopuri particulare, dezvoltarea unui nou produs de 

calitate). 

Cum să aplici modelul? 

1. Furnizează feedback regulat 

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care acest model le subliniază, este importanţa 
feedback-ului, astfel încât echipa ta să poată creşte şi să se dezvolte. Oferă feedback 

constructiv! 

 Când oferi feedback echipei, acesta influenţează contextul şi te ajută în obţinerea 

rezultatelor dorite. Feedback-ul influențează atât echipa cât și pe tine. 

 Feedback-ul regulat, te ajută să îndrumi oamenii in direcția potrivită.  

 
2. Fii atent la acţiuni şi la reacţii. 
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Deciziile, comportamentul și acțiunile tale îi influențează direct pe oamenii tăi și fiecare acțiune 
are o reacție. Tu, subordonatii, contextul și rezultatele obținute – sunt toate legate într-o relație 

dinamică. 

Vor fi mereu consecințe când vei spune ceva nechibzuit unui membru al echipei, chiar dacă nu 

vei observa asta imediat. Aceste consecințe pot fi: performață scăzută, moral scăzut, creșterea 
absenteismului. Tocmai de aceea este important să ai control asupra ta la muncă și să fii un bun 

exemplu.  

 
3. Conducandu-i onest și etic.  

Relațiile construite pe încredere și respect reciproc vor face ca rezultatele și contextul să devină 

tot mai bune. În shimb, relațiile bazate pe animozitate, resentimente sau poate frică vor face ca, 
context și rezultate să fie negative. 

Oamenii au nevoie și merită un lider in care să aiba încredere, un lider etic. Un lider în care ei 

cred, va face lucrurile corect, astfel își vor dori să te urmeze și să meargă cu tine și după tine, 

pentru că relația este mai profundă.  

Fii autentic, condu cu integritate, construiește încredere.  

 

4. Conducându-i cu stilul potrivit. 

Liderii transformaționali au integritate, setează scopuri clare, comunică bine cu membrii 

echipei, inspiră oamenii printr-o viziune împărtășită a viitorului 
Ocazional trebuie să se adopte un alt stil de lidership pentru a te potrivi cu un anumit 

subordonat. De aceea este important sa știi și să fi capabil să folosești și alte stiluri de leadership 

atunci când este nevoie.  

 

5. Atribuirea sarcinilor inteligent și conștient. 

Își folosesc oamenii tăi de obicei aptitudinile și punctele forte? Dacă până acum ai atribuit 

sarcini și proiecte în mod aleator – atunci răspunsul tău s-ar putea să fie nu. Cu toții suntem 
fericiți când ne folosim de punctele forte în mod regulat. 

 

6. Focusarea pe dezvoltarea relațiilor.  

Relațiile tale de muncă ar trebui să fie construite pe încredere, respect și transparență. Cu cât ai 

o relație mai profundă cu echipa, cu atât vei fi un lider și mai bun.  

  Dezvoltă-ți inteligența emoțională 

  Arată-le empatie membrilor echipei tale. 
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  Răsplătește-ți echipa pentru munca realizată: inclusiv un simplu “mulțumesc” arată 

apreciere.  

 

Leadershipul axat pe puncte forte 
Înțelegerea punctelor forte și a slăbiciunilor: 

 Axează-te pe puncte tale forte și pe delegarea acelor sarcini pe care nu le stăpânești la atât 

de bine ca alți membrii ai echipei, care poate sunt mai competenți sau mai experimentați 

decât tine; 

 Identifică punctele forte ale membrilor echipei tale și încurajează-i să le folosească astfel 

încât toți să fie în câștig; 

 De multe ori se așteaptă ca liderii să exceleze la orice și să aibă foarte puține slăbiciuni. În 

realitate, este foarte probabil ca tu să fii expert doar într-o arie specific, în ciuda experienței 

și calificării tale. 

 

Beneficii & Dezavantaje 
+ Îmbunătățește consensul și delegarea: să lucrezi cu experți în arii în care ești mai puțin 

experimentat e un semn de putere, nu de slăbiciune; 

+ Îmbunătățește angajamentul : încurajarea oamenilor să se concentreze pe punctele lor forte, 
va îmbunatăți angajamentul; 

+ Angajare personal eficient  

+ Ignoră slabiciunile  

- Plafonare, limitare la anumite sarcini 
- Prea mult consens  

- Ignoră slabiciunile 

 
Leadershipul axat pe puncte forte – categorii de calități 

• Execuția – abilitatea de a face lucruri. Un bun executant e competent în a aranja și a 

controla sarcini, evenimente și oameni, e consistent și focusat, si pregătit să își asume 

responsabilitatea pentru lucrul său. 

• Influențarea – puterea de a „vinde”, influențează sau convinge pe alții să susțină idei, 

sarcini, atitudini. 

• Construirea de relații – abilitatea de a-i încuraja pe alții să lucreze împreună pentru un scop 

comun  
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• Gândire strategică – competent în a analiza informații, a vedea legături și a gândi “inside 

sau outside the box”. 

 

Leadershipul axat pe puncte forte – în practică 

• Fă un pas în spate și evaluează-ți punctele forte. La ce ești bun? Care sunt slăbiciunile tale?  

• Gândește-te dacă ești prea focusat pe slăbiciunile membrilor echipei sau pe ce fac ei 

„greșit”, dacă treci cu vederea abilitățile și punctele lor forte. Au calități pe care nu le-ai 

folosit sau le-ai ignorat?  

• Ia în calcul faptul că poți să îmbunătățești felul în care delegi sau gestionezi proiecte. E 

cazul să reevaluezi selecția oamenilor pentru ca să te poți focusa pe calități și atribute mai 

diverse?  

 

Cele 6 stiluri de Leadership Emoțional 
Există 6 stiluri de leadership emoțional, fiecare dintre aceste stiluri având un efect diferit asupra 
emoțiilor oamenilor, și fiecare are diferite puncte forte sau slăbiciuni în diferite situație. 

Patru dintre aceste stiluri (Visionary, Coaching, Affiliative și Democratic) promovează armonia și 

rezultatele pozitive, în timp ce, celelalte două stiluri (Coomanding și Pacesetting) crează 
tensiune, și trebuie folosite doar în anumite situații specifice.  

 

1. The Visionary Leader- inspiră, acționează pentru același obiectiv. Empatia este cel mai 
important aspect al acestui stil de leadership.  Leadeshipul vizionar este cel mai eficient când 

organizația are nevoie de o viziune nouă, sau de o schimbare dramatică de direcție. 

 

2. The Coaching Leader- conectează scopurile personale cu cele organizaționale. Un lider care 

folosește acest stil, este empatic și știe să-și încurajeze oamenii; se focusează pe dezvoltarea 

oamenilor săi pentru succesul viitor. Acest stil poate fi folosit când ai în echipa ta oameni care 
trebuie să își dezvolte abilități de lungă durată, sau când ai persoane care au nevoie de ghidare 

și îndrumare în cadrul companiei. 

 

3. The Affiliative Leader- promovează armonia, conectează oamenii, rezolvă conflicte. Ca să 
folosești acest stil trebuie să știi să prețuiești emoțiile celorlalți și să ții cont de acestea. Acest stil 

se folosește când există tensiuni și conflicte în cadrul echipei, sau când echipa trece printr-o 

perioadă stresantă și are nevoie să fie motivată. 
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4.The Democratic Leader- colaborare; solicită input de la echipă; ascultă. Acest stil de leadership 

se folosește când ai nevoie să îți aduci echipa pe aceeași lungime de undă privind o idee, sau să 

construiești un consens. 

5. The Pacesetting Leader- focus: performanță, atingere obiective; cere perfomanță ridicată.  
Liderii care folosesc acest stil de leadership așteaptă excelență de la membrii echipei și adeseori  

liderii vor face tot posibilul pentru ca obiectivele propuse să fie îndeplinite. Acest stil de 

leadership se folosește când ai nevoie de rezultate de mare calitate rapid. 

 
6. The Commanding Leader- autocratic; dă ordine; amenință cu pedepse; control atent. Acest 

stil de leadership se folosește mai ales în situații de criză, cu angajații-problemă. 

 

5 NIVELURI ALE UNUI LEADERSHIP DE CALITATE:  
Nivelul 1: Individ talentat – Cunoștințe/Talent/Competențe/Atitudine 

Nivelul 2: Membru echipă – contribuie cu talentul / competențele la succesul grupului 
Nivelul 3: Manager competent– organizează eficient oameni și resurse  pentru atingerea 

obiectivelor stabilite 

Nivelul 4: Manager eficace – este implicat și asigură îndeplinirea unei viziuni clare; stimulează 

performanța  
Nivelul 5: Liderul unei companii / activități – realizează o performanță ridicată, de durată, 

datorită unei combinații de modestie personală și implementare profesională a viziunii și 

misiunii 

 

Cum să devii un lider de Nivelul 5 

 Învaţă să fi umil, şi învaţă de ce aroganţa este distructivă. 

 Cere ajutor 

 Acceptă responsabilitatea 

 Dezvoltăţi disciplina 

 Găseşte oamenii potriviţi 

 Condu cu pasiune 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
 

Ce este inteligenţa emoţională? 

Este abilitatea de a înţelege şi manageria propriile emoţii, şi cele ale oamenilor din jur. Pentru 

lideri, inteligenţa emoţională este esenţială pentru succes. Păstrarea calmului în condiţii de 
presiune şi stres sunt esenţiale pentru a fi un lider de succes. 

 

Există 5 elemente ale inteligenţei emoţionale: 
1. Conştiinţa de sine: fiind conştient de tine, de ceea ce simţi, de emoţiile şi acţiunile tale, 

înseamnă să ai o imagine clară a punctelor tale forte şi a slăbiciunilor;  

2. Autocontrol: liderii care au autocontrol, foarte rar vor ataca verbal alţi oameni, nu vor lua 

decizii pripite şi bazate pe emoţii, şi nu îşi vor compromite emoţiile. 

3. Motivaţia: liderii motivaţi lucrează în mod constant la îndeplinirea obiectivelor lor, şi au 

standarde extrem de ridicate privind calitatea muncii lor. 

4. Empatia: pentru un lider este extrem de important să fie empatic pentru a putea avea o 

echipă de succes. Aceştia au abilitatea de a analiza situaţia din perspectiva ceiluilalt, îşi ajută 

oamenii din echipă, dau feedback constructiv şi îi ascultă pe cei care au nevoie să fie 

ascultaţi. 

5. Abilităţile sociale: Liderii care au bune abilităţi sociale sunt buni comunicatori, ştiu cum să 

managerieze schimbarea şi să rezolve conflictele cu diplomaţie.  

Leadershipul noii generatii- diminuarea diferenţei de vârstă dintre generaţii 

 
Cum poţi să depăşeşti barierele de vârstă, şi să uneşti generaţiile 
Noile generaţii de lideri adeseori au un mod complet diferit de a lucra comparativ cu liderii 

vechii generaţii. Noile generaţii caută mai mult să ofere un echilibru muncă/viaţă. Ei caută ore 

flexibile în detrimentul programului fix, caută programele de dezvoltare continuă, training, și 
mai mult timp pentru vacanţe. Pun accentul pe comunicare rapidă, muncă stimulantă şi muncă 

în echipă, în vreme ce vechile generaţii urmăreau programul de muncă prelungit, datoria faţă de 

companie (chiar şi atunci când nu locul de muncă nu era cel ideal). 

Este uşor de observat că noua generaţie de lideri apreciază munca în echipă şi comunicarea. Ei 
încurajează colaborarea, şi nu dau directive doar pentru că pot. Vor petrece mai mult timp 

construind relaţii cu subordonaţii decât generaţiile vechi şi dau acestora suficient timp pentru 

viaţa personală. 
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Atragerea şi reţinerea noilor generaţii 
Cu toate că se vorbeşte adesea despre faptul că generaţiile noi au tendinţa de a-şi schimba locul 

de muncă cu prima ocazie când apare o ofertă mai bună şi nu vor sta în cadrul unui loc de 

muncă unde nu sunt mulţumiţi (cum ar face generaţiile vechi), asta nu înseamnă că aceştia nu 

sunt serioşi şi loiali.  
Înseamnă doar că, dacă îți dorești să-i păstrezi pe cei mai buni lideri din cadrul organizației tale, 

trebuie să le oferi un mediu de muncă care să corespundă cu valorile lor.  

 
 

 

10 GREŞELI COMUNE DE LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT  
 

1. Nu dai feedback: este foarte important ca un lider să dea feedback regulat echipei sale. 

Atunci când nu dai un feedback prompt oamenilor tăi, îi privezi pe aceștia de 

oportunitatea de a-și îmbunătății performanțele. 

2. Nu îți faci timp pentru echipa ta: echipa ta trebuie să fie pe primul loc, de aceea trebuie să 

fii mereu disponibil pentru oamenii tăi, să le oferi suportul și ghidarea de care aceştia au 

nevoie. 

3. Ești prea „mâini libere”: să-ți lași oamenii prea liberi pe un proiect poate fi foarte riscant și 

proiectul să meargă în direcția greșită. Să îi controlezi constant la fel, poate fii o abordare 

greșită. De aceea este important să găsești un echilibru privind gradul de libertate pe 

care îl oferi oamenilor tăi,  în funcție de proiect și de echipa cu care lucrezi. 

4. Ești prea prietenos: setează limite clare privind relația șef-subordonat, astfel încât echipa 

să nu fie tentată să profite de atitudinea ta prea prietenoasă. 

5. Nu reuşeşti să defineaști obiectivele clar: este foarte important ca obiectivele să fie trasate 

foarte clar, astfel încât fiecare persoană să știe pentru ce lucreză şi ce înseamnă munca 

lor. 

6. Nu înţelegi rolul motivării: de multe ori un lider face greșeala să creadă că motivația 

financiară este suficientă, însă este foarte puțin probabil ca acesta să fie singurul lucru ce 

motivează o echipă. Spre exemplu, un echilibru muncă/viață personală poate reprezenta 

un factor motivant, alte persoane vor fi motivate de factori ca și: mediul de lucru, 

atmosfera, colegii, reușitele la locul de muncă, etc. 
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7. Grăbeşti procesul de recrutare: un proces de recrutare grăbit, poate duce la angajarea 

unor oameni nepotriviți pentru echipa ta. 

8. Nu ești un exemplu de urmat: ca și lider, trebuie să fii un model pentru ceilalți. Acest lucru 

înseamnă că dacă aceștia trebuie să stea peste program și tu ar trebui să stai alături de ei 

și să-i ajuți. Dacă tu impui o regulă nouă, tu să fii primul care o pune în aplicare. 

9. Nu deleagi: unii lideri nu deleagă, pentru că, aceştia consideră că doar ei sunt capabili să 

facă un anumit lucru așa cum trebuie. Acest fapt poate crea probleme mari, pentru că 

arată că liderulnu are încredere în oamenii săi. 

10. Nu îşi înţelege rolul: odată ce ai ajuns un lider, responsabilitățile tale se vor schimba 

complet față de cele avute anterior. 

 

 

 

 

 

 

Cum să găseşti echilibrul între controlul şi libertatea oamenilor tăi 

 
Unii lideri le spun exact angajaţilor ce trebuie să facă, alţii le oferă mână liberă, iar unii se află la 

mijloc.  Cum alegi tipul de leadership potrivit pentru tine? 
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Înţelegerea schemei de leadership comportamental Tannenbaum-Schmidt 

 

Modelul subliniază 7 stiluri de leadership care pot să apară: 

1. Spune: liderul ia decizia şi se aşteaptă ca echipa să îl urmeze. În acest caz echipa are 

foarte puţină putere de decizie. Acest tip de leadership este adesea folosit la începutul 

formării unei echipe, înainte ca sentimentul de încredere şi apartenenţă să existe, şi 

oamenii sunt neexperimentaţi. 

2. Vinde: liderul ia decizia, dar oferă şi raţionamente privind decizia luată. Chiar dacă 

decizia nu va fi schimbată, membrii echipei pot să pună întrebări şi au sentimentul că 

nevoilelor sunt luate în considerare. 

3. Sugerează: liderul subliniază decizia, dă raţionamente, şi întreabă dacă sunt întrebări. În 

acest caz echipa are sentimentul că decizia nu le-a fost impusă şi înţelege mai bine de ce 

a fost luată această decizie. 

4. Consultă: liderul propune o decizie şi apoi invită membrii echipei la discuţii, pentru a fi 

sigur că decizia luată este cea corectă. Echipa are abilitatea de a influenţa rezultatul şi de 

a schimba decizia finală. 

5. Se alătură: liderul prezintă problema şi apoi cere sugestii şi opţiuni de luat în considerare 

pentru rezolvarea deciziei. Prin discuţia ce urmează, echipa va ajuta liderul să decidă. 

6. Deleagă: liderul subliniază problema şi permite echipei să găsească soluţii şi să ia decizia 

finală. Liderul urmăreşte rezultatele şi controlează riscurile prin trasarea unor limite în 

care decizia finală să fie stabilită. 

7. Abdică: liderul cere echipei să identifice problema, să caute soluţii şi să ia o decizie. 

Echipa este liberă să facă ce crede de cuviinţă pentru rezolvarea problemei, încadrându-
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se totuşi în limitele date de organizaţie şi de obiectivele acesteia. Chiar dacă nivelul de 

libertate este mare, liderul va fi răspunzător pentru soluţia pusă în practică, şi de acea 

trebuie să se asigure că echipa este pregătită pentru o astfel de responsabilitate. 

 

Lidershipul în vremuri grele 
Când vremurile sunt bune, să conduci o companie poate fi foarte plăcut. Resursele sunt 

suficiente, clienţii sunt satisfăcuţi, şi oportunităţile sunt peste tot. Dar când lucrurile se schimbă, 

când economia se duce la vale, atunci se văd cu adevărat realele calități ale unui lider.  
 

Este foarte adevărat că ai nevoie în astfel de perioade de lideri care pot să controleze costurile şi 

să economisească banii. Dar pe de altă parte, e important şi să fii un lider care vede 

oportunitatea şi care va lupta din toate puterile să profite de acea oportunitate. Trebuie să fii un 

lider care rămâne aproape de oamenii săi şi care să poată transmite atitudinea sa pozitivă celor 

din jur. 

 
Crează-ţi noi oportunităţi:  

 revizuieşte-ţi strategia 

 condu prin exemplu 

 adu valoare 

 foloseşte-te de condiţiile pieţei pentru a crea o afacere mai puternică pentru viitor 

 implementează un plan de îmbunătăţire continuă 

 

Dedică-te oamenilor tăi 

 investeşte timp în cursurile de leadership; 

 păstreză alături de tine cei mai buni oameni; 

 fi creativ pe partea de recrutare şi retenţie; 

 scapă de oamenii slabi; 

 construieşte un loc de muncă motivant: în acest sens ia în considerare Teoria celor 3 

factori a lui Sirota: 
1. Tratează oamenii corect 

2. Deleagă sarcinile corect în funcţie de abilităţile fiecăruia 

3.Construieşte relaţii bune la locul de muncă 

 

Proiectează energie pozitivă 
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 aşteaptă-te la lucruri măreţe de la oamenii tăi; 

 păstrează legătura cu oamenii tăi; 

 fii vizonar; 

 ai grijă de tine. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Adaptează-ți stilul de leadership în funcție de situație 
Folosind Modelul de urgență Fiedler, vom vedea cum putem folosi cele mai eficiente tipuri de 

lidership în funcţie de diferite situații ce pot să apară. 

Conform acestui model nu există un stil de lidership care să fie cel mai bun. În schimb 
eficacitatea unui lider este bazată pe situația existentă.  

Acesta este rezultatul a doi factori: stilul de leadership și controlul situației. 

 
Stilul de leadership 

Identificarea tipului de leadership este primul pas în folosirea modelului. Fiedler crede că stilul 

de leadership este fix și poate fi măsurat pe o scală dezvoltată de el. 
Aceasta scală îți cere să te gândești la persoana cu care ți-a plăcut cel mai puțin să lucrezi. Apoi 

apreciază cum te-ai simțit față de acea persoană pentru fiecare factor în parte și adună 

punctajul obținut.  
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Dacă scorul tău total este ridicat este foarte probabil să fii un lider orientat spre relații. Dacă 

scorul tău este scăzut, este foarte probabil să fii un lider orientat spre sarcini. 

 
Controlul situației 

Apoi, trebuie să determini ”controlul situației” privind situația ta particulară. Aceasta depinde 

de un număr de 3 factori: 
a) Relația lider-subordonat: se referă la nivelul de încredere pe care echipa ta îl are în tine. Un 

lider de încredere și cu o influență mai mare în cadrul grupului este mai favorabil să 

controleze situația mai eficient. 

b) Structura sarcinilor: se referă la tipurile de sarcini pe care le ai: clare și structurate, sau vagii 

și ambigue. 

c) Poziția de putere a liderului: se referă la cantitatea directă de putere pe care o ai asupra 

grupului și cum recompensezi sau pedepsești oamenii tăi: cu cât puterea e mai mare cu atât 

e mai favorabilă situația ta. 

Aplicarea modelului de urgență Fiedler 

 
Pasul 1. Identifică stilul tău de leadership folosind modelul de mai sus. 
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Pasul 2. Identifică situația ta. 

Găsește răspunsul la următoarele întrebări: 

Sunt relațiile șef-subordonat bune sau rele? 

Este obiectivul tău bine structurat sau mai degrabă nestructurat? 

Ai o putere crescută sau scăzută asupra echipei tale? 

Pasul 3. Determină cel mai eficient stil de leadership 

 

 
 

Imaginează-ți că tocmai ai început să lucrezi într-o companie nouă, și înlocuiești un coleg foarte 

iubit și apreciat în cadrul companiei. Conduci o echipă care te privește cu neîncredere (deci 

relația șef-subordonat este scăzută- poor). Proiectul la care lucrați cu toți este bine structurat 

(structured), bine definit, și poziționarea ta ca și putere este puternică (strong) deoarece tu ești 

șeful și ai libertatea de a acorda recompense și pedepse grupului. 

Cel mai eficient lider în această situație va fi High LPC- adică, un lider care se va focusa mai întâi 

pe construirea relațiilor cu echipa. 
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COACHING SKILLS 

 
Obiective 

 Ce este si ce nu este coachingul de fapt? 

 Cum functioneaza? 

 Care sunt beneficiile concrete? 

 Ce are de castigat un manager care este si coach? 

 

Ce este coachingul?  

• Relaţia profesională între două persoane (“coach-ul“ şi coachee) care accelerează ritmul de 

învăţare al acestuia, performanţa şi progresul acestuia pe plan personal şi profesional  

• În relaşia manager coach-coachee se poate vorbi de o utilizare eficientă a conversaţiilor şi 

interactiunilor zilnice, care nu trebuie purtate într-un context formal. 

• Scopul nu este de a transforma managerul într-un psiholog ci de a-l ajuta să fie mai eficient 

în rolul său. 

 

Ce nu este coachingul….  

• Coaching-ul nu este terapie  

• Coaching-ul nu este training 

• Coaching-ul nu este consultanţă  

• Coach-ul nu este numai un bun prieten!  

• Ce se poate obţine prin coaching? 

• Care sunt beneficiile? 

 

Beneficiile coachingului 

Se adresează tuturor echipelor şi se poate axa pe:  

• Îmbunătăţirea echilibrului între muncă şi viaţa privată  

• Motivele şi rezolvarea plafonării,  

• Probleme de performanţă  

• Probleme de gestiune a timpului  

• Gestionarea stresului 
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Rolul coach-ului care este şi manager? 

• Oferă sprijin, înţelegere şi încurajare; 

• Oferă un mediu constructiv, sigur şi devine un partener pe parcursul evoluţiei oamenilor; 

• Încurajează creşterea profesională şi se implică în managementul carierei  

• Co-creeaza noi posibilităţi, care nu au existat înainte, precum şi un plan de acţiune  pentru a 

ajuta oamenii să-şi atingă obiectivele;  

• Mangerul nu trebuie să ofere motivarea ci să înţeleagă ce anume îi motivează pe oameni !  

• Are întrebări eficiente (percutante), nu răspunsuri  

Ce are de câştigat managerul care este şi coach 

• Mai mult timp pentru tine – sprijinind dezvoltarea aptitudinilor altor persoane, vei fi în 

postura de a delega mai multe sarcini. 

• Bucuria de a lucra cu o echipă de colegi cărora le place să lucreze alături de tine. 

• Rezultate mai bune ale echipei, într-un timp mai scurt. 

• Aptitudini de relaţionare mai bune, care acoperă o sferă mai largă – relaţii cu clienţii, familia, 

prietenii 

Abilităţi de baza în coaching - întrebări vs indicaţii 
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Modelul  clasic de coaching Grow  

 G = Goal (Obiectiv- stabilit de cel coach-uit)  

 R = Reality (Realitate-informaţii concrete despre realitatea situaţiei)  

 O = Options (Opţiuni- se fac alegeri)  

 W = Will ( Voinţa / Concluzii/plan de actiune tinand cont de termene, obstacole posibile şi 

modalităţi de depăşire ale acestora)  

 

MODELUL  GROW 

 
Ce îţi doreşti?      

   Care este situaţia actuală? 

 
 

 

 

Ce vei face?    Ce ai putea să faci? 
 

 

Pasul 1- Stabilirea ţelurilor (goal)  

 “CE VREŢI?” 

 Care este aspectul asupra căruia aţi vrea să acţionaţi? 

 Ce rezultat asteptaţi la finalul sesiunii de coaching? 
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 Care este pe termen lung ţelul dvs.?  

 Care este primul pas asupra căruia aţi dori să ne concentrăm?  

 

Exemple: plan lunar de activitate; scăderea numărului de bug-uri într-o lună/departament; 
scăderea numărului de reclamaţii de la client/ lună /echipă; creşterea eficienţei care să conducă 

la scăderea nr de ore petrecute la birou şi creşterea nr de ore petrecute cu familia.  

Ţeluri finale: creşterea productivităţii muncii, feed back pozitiv de la client la survey-urile de 
satisfacţie, îmbunătăţirea echilibrului muncă viaţa personală.  

 

Studiile au aratăt că: 

 Obiectivele care sunt specifice şi dificil de atins conduc la cea mai înaltă performanţă  

 Dedicaţia şi motivarea pentru atingerea unui obiectiv sunt critice când scopul e dificil şi 

specific 

 Cea mai mare implicare în atingerea unui obiectiv se obţine când acesta e important pentru 

persoană.  

 Obiectivele să fie: 

 Specifice 

 Măsurabile 

 Acceptate 

 Realiste 

 Temporale 

Pasul 2 – Realitatea (reality)  

 “CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM?” 

 Fiţi obiectivi; detaşaţi-vă; nu judecaţi; 

 Puneţi întrebări (ce, unde, când, cine, cât); solicitaţi feedback; 

 Care este situaţia actuală? 

 Care este responsabilitatea / implicarea ta? 

 Cine mai este afectat? 

 Cine deţine controlul? 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor 
umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

 

 
 
  

66 

 Ce ai făcut până acum? 

 Care au fost obstacolele întâlnite? 

 Ce resurse ai la dispoziţie? De ce resurse mai ai nevoie? 

Pasul 3 – Care sunt opţiunile?  
 

 Se generează cât mai multe variante alternative; 

 Care sunt căile de abordare a problemei? 

 Ce altceva mai putem face? 

 Ce aţi face dacă aţi avea mai mult timp, un buget mai mare sau o poziţie mai importantă? 

 Ce ai face dacă ai începe din nou de la zero? 

 Ai dori şi o sugestie de la mine? 

 Care sunt avantajele / dezavantajele fiecărei variante? 

 Ce soluţie ar genera cel mai bun rezultat? 

 Care dintre soluţii ţi se pare cea mai potrivită? 

Pasul 4 – Ce veţi face? (will)  

 Ce urmează să faceţi? (opţiunea aleasă) 

 Care sunt criteriile de măsurare a succesului? 

 Când urmează să acţionaţi? (paşi, început, sfârşit) 

 Ce obstacole pot să apară? Cum le eliminaţi? 

 Cine trebuie să cunoască aceste planuri? 

 De ce sprijin aveţi nevoie? Când şi cum? 

 Ce altceva mai trebuie luat în considerare? 

 Ce siguranţă aveţi că veţi îndeplini ţelurile (1-10)? 
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Pasul 5 - Recapitulare  

 Recapitularea celor discutate şi stabilite 

 Obţinerea acordului de acţiune al participanţilor 

 Reconfirmarea sprijinului  

 Bilanţul şi urmărirea rezultatelor 
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 Motivarea şi retenţia personalului 

1. Motivaţia şi rolul ei  

O problemă care îi fascinează şi în acelaşi timp le dă bătăi de cap psihologilor, dar şi managerilor 

din organizaţii este dată de întrebarea „de ce sunt oamenii motivaţi să facă ceva?”. A construi o 

listă de motive pentru care oamenii se angajează în diferite acţiuni este o acţiune dificilă, dar 
putem încerca să enumerăm câteva: dorinţa intrinsecă de a obţine ceva, comparaţia socială, 

presiunea socială, aspiraţiile personale, probabilitatea de obţine succese, obişnuinţa, creşterea 

stimei de sine etc. (Warr apud Furnham, 1997).  

Motivaţia este definită ca sumă a energiilor interne şi externe care iniţiază, dirijează şi susţin un 
efort orientat spre un obiectiv al organizaţiei, care va satisface simultan şi trebuinţele 

individuale (Robbins, 1998). Motivaţia reprezintă procesul psihologic care conferă 

comportamentului atât direcţie, cât şi scop.  
Rolul motivaţiei în muncă este unul esenţial. Avem nevoie de personal motivat pentru a 

supravieţui. Personalul motivat ajută organizaţiile să supravieţuiască. Personalul motivat este 

mai productiv. Pentru a fi eficienţi, managerii trebuie să înţeleagă ce anume îi motivează pe 
angajaţi pentru a obţine performanţe superioare. Una dintre cele mai grele sarcini ale acestora 

constau în motivarea angajaţilor pentru că motivaţia acestora se schimbă în mod permanent. 

Cercetările arată că pe măsura ce venitul financiar creşte, motivaţia scade (Kovach,1987) şi pe 

măsură ce angajatul înaintează în vârstă, persoanele devin motivate prin natura muncii (cât de 
interesantă este aceasta). 

 

2. Abordări ale motivaţiei pentru muncă 

Abordările în înţelegerea motivaţiei sunt diferite pentru că mulţi teoreticieni au dezvoltat 

propriile opinii şi teorii cu privire la motivaţie. Nici una dintre abordări nu poate fi considerată 

cea mai corectă. Fiecare îşi aduce contribuţia la înţelegerea comportamentului uman şi are 

limitele ei. 
Scopurile organizaţiilor pot fi realizate doar prin efortul comun al membrilor ei. Una dintre 

condiţiile pentru care unele organizaţii sunt mai eficiente şi productive decât altele, este dată de 

calitatea şi cantitatea eforturilor depuse de angajaţii ei, eforturi care sunt legate de motivaţie. 
Pentru a lucra bine, oamenii trebuie să fie puternic implicaţi în munca lor şi dornici să-şi atingă 

anumite scopuri, de la cele mai simple (cum ar fi dorinţa de a face rost de bani sau de a ajunge 

mai repede acasă), până la cele mai complexe şi utile organizaţiei (a realiza lucruri importante, a 
găsi metode noi eficiente, a face ceea ce le face plăcere).  

Motivarea constituie una dintre responsabilităţile cele mai importante ale managerilor, aceştia 

trebuind să găsească cele mai bune modalităţi pentru a face ca subalternii lor să obţină 



 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor 
umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica  
sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313 

 

 
 
  

69 

performanţe în muncă. Un lucru important în mediul organizaţional - de multe ori insuficient 
subliniat - este acela că angajatul singur este capabil a se motiva, pentru că procesele 

motivaţionale sunt declanşate şi coordonate din interiorul fiinţei umane. Rolul managerului este 

de a identifica şi a preciza în ce mod atingerea obiectivelor organizaţiei asigură şi satisfacerea 

propriilor nevoi ale angajaţilor.  
Conceptul de motivaţie pentru muncă s-a schimbat în timp, o dată cu dezvoltarea diferitelor 

abordări ale managementului şi organizaţiilor. O scurtă incursiune, incompletă totuşi, ne-ar 

ajuta la înţelegerea viziunii asupra motivaţiei în muncă (Druţă, 1999; Mullins, 1989):  
 

Concepţia de motivaţie raţional-economică. Principalul ei reprezentant, F. Taylor, considera că 

angajaţii vor munci mai mult dacă vor obţine salarii mari, iar performanţa acestora ar fi limitată 
doar de oboseală.  

Concepţia socială a motivaţiei. Cercetătorii din abordarea relaţiilor-umane, prin studiile 

Hawthorne, au demonstrat că oamenii muncesc pentru a-şi satisface o paletă mai largă de 

nevoi, importante fiind nevoile sociale şi de recunoaştere.  
Concepţia de auto-actualizare a motivaţiei s-a focalizat pe conţinutul şi semnificaţia 

sarcinilor, subliniind importanţa factorilor motivatori intrinseci.  

Concepţia complexităţii persoanei se bazează pe adaptarea managerilor la situaţiile 
particulare şi la nevoile diferite ale angajaţilor. 

 

3. O abordare modernă asupra motivaţiei în muncă: Teoria Autodeterminării (Deci & Ryan) 
Această teorie explică cum persoanele se deplasează de la un nivel de motivaţie la altul, 

pendulând între motive extrinseci şi intrinseci, fiind acompaniaţi de nivele crescute de libertate 

şi autoreglare. Centrală în cadrul Teoriei autodeterminării este ipoteza conform căreia 

contextele sociale influenţează motivaţia individului, starea de bine şi performanţa (Eddie Hill, 

Jim Sibthorp, 2006). Conform teoriei ce aparţine lui Deci şi Ryan (1995, 1991) contextele care 

sunt capabile să asigure autonomie (mediile care asigură alegerea, iniţierea şi înţelegerea, în 

timp ce nevoia de a acţiona într-o manieră prescrisă este minimalizată) opuse contextelor 
controlate facilitează motivaţia autodeterminată, comportamentele sănătoase şi funcţionarea  

psihologică la nivel optim. Teoria autodeterminării susţine că motivaţia intrinsecă şi 

funcţionarea psihologică la nivel optim nu sunt o funcţie directă a factorilor sociali, ci mai 
degrabă mediată de cele trei nevoi psihologice înnăscute.   

 

Ca autodeterminarea şi funcţionarea psihologică optimă să aibă loc este esenţial ca aceste 

nevoi pentru autonomie (activităţi şi credinţe autosusţinute), competenţă (nevoia de a 

interacţiona cu propriul mediu şi dorinţa pentru efecte şi rezultate) şi apartenenţă (nevoia de a 
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te simţi conectat şi apropiat cu persoanele importante) să  fie gratificate şi împlinite de mediul 
muncii (Ryan şi Deci, 2000). 

Nevoile sunt văzute ca înnăscute, mai degrabă ca nişte necesităţi ale organismului, decât 

achiziţionate, având o natură psihologică mai degrabă decât una fiziologică. În cadrul Teoriei 

Autodeterminării, nevoile sunt nutrimente psihologice importante pentru dezvoltarea 
psihologică, integritate şi bunăstare. Definiţia poate fi privită în termeni organici şi funcţionali. 

Aceasta presupune o traiectorie umană fundamentală îndreptată spre vitalitate, integrare, 

sănătate şi afirmă că această tendinţa organică se va actualiza atâta timp cât nutrimentele 
necesare vor fi atinse, dar vor face loc apariţiei comportamentelor psihologice mai puţin optime 

în condiţii de ameninţare sau lipsuri. Cu alte cuvinte, nevoile umane reprezintă condiţiile 

necesare pentru apariţia stării de bine şi a sănătăţii psihologice, iar satisfacţia acestor condiţii se 
presupune a fi asociată cu o funcţionare efectivă. O afirmaţie suplimentară este aceea că aceste 

nevoi joacă un rol important pentru dezvoltarea optimă astfel încât nici una nu poate fi 

ameninţată sau neglijată fără să aibă consecinţe negative semnificative. 

 
Dacă managerii creează un climat de muncă bazat pe control, iar angajaţii sunt forţaţi să se 

supună ordinelor (finalizează anumite sarcini doar când sunt supravegheaţi), cel mai probabil, 

în situaţiile când managerul lipseşte, aceştia nu vor încerca să finalizeze sarcinile, deoarece nu le 
este impus. Creând un mediu de muncă ce permite autonomia (a oferi angajaţilor libertate de 

decizie, a le oferi roluri active în organizaţie, a-i asculta şi a-i întelege etc.) îi va ajuta pe angajaţi 

să îşi dezvolte motivaţia intrinsecă. În momentul în care managerii creează acel climat de muncă 
permisiv, autonom, angajaţii vor fi satisfăcuţi, vor considera că sunt performanţi în sarcinile lor, 

vor şti că managerului îi pasă de munca prestată şi vor încerca să îşi îmbunătăţească 

performanţa, prin urmare vor fi motivaţi intrinsec.  

Astfel, Teoria Autodeterminării postulează faptul că pe lângă motivaţia financiară este foarte 

important acel climat de muncă autonom, care să gratifice cele 3 nevoi de bază (autonomia, 

apartenenţă şi competenţă) care, la rândul lor, vor duce la satisfacţia în muncă şi performanţă 

crescută. Astfel, motivaţia de tip non-financiar pare a fi mai importantă şi cu efecte mai benefice 
asupra angajaţilor. Acest tip de motivaţie poate duce la creşterea încrederii în organizaţie, 

performanţe ridicate, starea de bine şi stimă de sine ridicată. 

 

4. Motivarea non-financiară  

Motivarea non-financiară reprezintă acea formă de recompensare şi stimulare care nu 

presupune acordarea directă a unei sume de bani. Printre aceşti factori stimulatori se pot aminti 

cei legaţi de propria persoană, de companie sau de munca prestată. 
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Exemple de factori de motivare non- financiară: 
Factori personali: posibilităţi de avansare, recunoaşterea publică a meritelor, training, 

dezvoltare profesională, informare, afiliere, identificare cu organizaţia, stare de spirit, încredere 

în colegi, dezvoltare, mândrie, securitate, acceptate, echilibru muncă-viaţă, distracţie, 

satisfacţie, respect etc.  
Factori de muncă: resurse, unelte, dotări, date, ergonomie, securitate fizică, autonomie, 

responsabilitate, flexibilitate, eficienţă, nivel de risc, nivel de stres, claritate sarcini, feedback. 

Factori ce ţin de companie/organizaţie: echitate, armonie, solidaritate, legalitate, 
competitivitate, leadership, etică, transparenţă, comunicare clară, politica de RU, valori 

declarate, stabilitate economică. 

 
Exerciţiu: Descrieţi locul de muncă ideal. Probabil veţi fi uimit să constataţi că multe din 

caracteristicile locului de muncă sunt factori de motivare non-financiari.  

 

Principalele probleme rezolvate de motivarea non-financiară 

 creşterea productivităţii angajaţilor 

 reducerea absenteismului 

 creşterea implicării şi a responsabilităţii 

 creşterea creativităţii şi a proactivităţii în momentele critice pentru companie 

 creşterea loialităţii care duce la reducerea rulajului de personal 

 creşterea vânzărilor 

 creşterea spiritului competitiv, dezvoltarea ambiţiei şi a dorinţei de reuşită a 

personalului în condiţiile unei concurenţe acerbe   

 creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor 

 îmbunătăţirea imaginii interne a companiei şi ameliorarea climatului intern 

 creşterea coeziunii de echipă şi îmbunătăţirea atmosferei de lucru. 
 

Astfel, principalele „unelte” pe care un manager eficient ar trebui să le folosească pentru a-şi 

motiva echipa sunt următoarele: 
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 aprobarea, lauda şi recunoaşterea meritelor 

 încrederea, respectul şi expectanţele crescute 

 loialitatea 

 înlăturarea barierelor organizaţionale care pot sta în calea performanţei (bariere legate 

de sistem, metode şi resurse folosite de organizaţie) 

 comunicarea  

 veniturile financiare 
Aceste „unelte” sunt aranjate în ordinea importanţei şi interesului pentru angajaţi. Elementul 

financiar joacă un rol fundamental în motivarea angajaţilor atât timp cât un nivel decent de 

salarizare nu este atins. Când acest nivel decent este atins, factorul financiar cedează din 

importanţă în faţa celui non-financiar. 
 

4.1. Şapte practici care pot duce la creşterea motivaţiei angajaţilor 

 creşterea atractivităţii locului de muncă, ţinând cont de valorile şi nevoile angajaţilor;  

 stabilirea unor obiective de lucru clare, atrăgătoare şi realizabile;  

 asigurarea necesarului de resurse; 

 crearea unui climat social suportiv;  

 reîntărirea performanţei; 

 armonizarea tuturor acestor elemente într-un sistem socio-tehnic; 

 asigurarea ca locul de muncă să fie potrivit cu valorile şi nevoile angajaţilor. 

 
Astfel, dacă liderii din organizaţie pot crea şi susţine un mediu de muncă în care toţi angajaţii să 

fie motivaţi, performanţa va fi cu siguranţă una de ordin superior. Trei elemente esenţiale 

pentru a crea acest mediu ar fi: obiectivitatea, siguranţa postului de muncă şi implicarea.  

Nu există o metodă sigură şi simplă de motivare a angajaţilor. Pot banii să motiveze? Da, dar nu 

sunt de ajuns. Este nevoie şi de o serie de factori non-financiari. Crearea acestor sisteme de 

motivare ţine cont de mai multe aspecte personale, astfel fiecare persoană sau echipă fiind 
motivată de un set de factori unici. Sistemul motivaţional se elaborează în funcţie de nevoile 

echipei şi de climatul organizaţional existent.  

 

5. Elaborarea ghidurilor de interviu pentru evaluarea motivării în muncă  

Exerciţiu: încercaţi să vă imaginaţi interviul cu unul din angajaţii dvs. Ce întrebări i-aţi pune? 

Cum aţi afla dacă acesta este motivat şi care sunt factorii care îl motivează? Notaţi minim 5 
întrebări. 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

 

Tipuri de întrebări: 

 situaţionale (ce ar face într-o anumită situaţie) 

 comportamentale (cum s-ar comporta sau cum s-a comportat într-o anumită situaţie) 
Este important ca interviurile legate de evaluarea motivaţiei să înceapă cu întrebări specifice 

care pot dezvălui o serie de detalii şi nu cu întrebări de tip „da/nu”. De asemenea, se merge de la 

întrebări generale spre întrebări specifice şi se urmăreşte consistenţa internă a răspunsurilor. De 
multe ori va trebui să insistaţi pentru a obţine acele răspunsuri specifice şi semnificative. 

 

Exemple de întrebări situaţionale: 

 Ce tip de recompensă (monetară sau non-monetară) vă motivează în muncă? De ce? 

 Care este aspectul din munca prestată care îţi oferă satisfacţie maximă? 

 Cât de important este pentru tine dezvoltarea profesională? În ultimul an, ce ai făcut ca 

să creşti, să devii mai valoros pentru organizaţie?  

 Care aspect al carierei tale nu s-a ridicat la standardele aşteptate? 

 Ce speri să realizezi în continuare? Ce obiective profesionale ţi-ai propus? 
 

O metodă eficientă prin care îi puteţi face pe angajaţi să povestească despre conflictele 

interpersonale de la locul de muncă este să îi puneţi să descrie unele probleme 

comportamentale pe care le-au avut cu alţi angajaţi. Putem afla o serie de lucruri despre 
comportamentul angajatului după modul cum descrie comportamentul altora.   

Exemple de întrebări comportamentale: 

 Dacă ai fi tu managerul cum ai fi rezolvat problema, ce ai fi făcut? 

 Cum ai fi descris această problemă angajaţilor? 

 Descrie, te rog, o situaţie în care ai acţionat individual, deşi munca în echipă ar fi adus 

mai multe beneficii companiei. Cum ai rezolvat situaţia?    

 

Exerciţiu: Acum că aţi identificat tipurile de întrebări care se pot adresa în cazul unui interviu, 
încercaţi să elaboraţi un mini ghid pentru un interviu motivaţional (Se va lucra în echipe formate 
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din 3-4 concurenţi). Finalul activităţii constă în prezentarea întrebărilor folosite pentru ghidul de 
interviu. Fiecare echipă îşi prezintă ghidul. Timp efectiv de lucru 15 minute.  

 

5.1. Exemple de comportamente contraproductive, situaţii care arată nivelul scăzut de 

motivare al unui angajat 
 

În general, nemulţumirea unei persoane faţă de munca sa se reflectă în comportamentul pe care 

îl afişează la locul de muncă, în comportamente contraproductive. Există câteva semne care pot 
fi urmărite în cadrul unui interviu sau pot fi identificate prin observarea directă la locul de 

muncă: 

 Nu cooperează atunci când este nevoie de un efort suplimentar şi nu se oferă niciodată 

să facă ore suplimentare; 

 Întârzie, pleacă devreme, lungeşte cât poate pauzele pentru a-i rămâne cat mai puţin 

timp pentru lucru; 

 Nu respecte termenele şi standardele fixate; 

 Se plâng mereu de tot felul de lucruri banale; 

 Dau vina pe alţii atunci când lucrurile merg prost; 

 Nu urmează instrucţiunile ce i se dau. 

6. Proiectarea şi implementarea unui sistem motivaţional adaptat echipei (după modelul 

Teoriei Autodeterminării) 

 
Să îţi motivezi personalul, să îi convingi să muncească mai bine înseamnă să îi determini să îşi 

dorească să realizeze mai mult. Pentru a-ţi încuraja angajaţii să lucreze mai bine, să fie mai 

creativi trebuie să realizezi un climat de muncă favorabil.  

 

Managerii care sunt capabili să ofere suport, să susţină autonomia au rezultate precum 

încredere organizaţională, sentimente pozitive la locul de muncă, absenteism scăzut şi 

satisfacţia pentru muncă. 
 

Contextele care susţin autonomia sunt caracterizate prin oferirea de opţiuni şi încurajări în ceea 

ce priveşte iniţiativele personale şi sprijin al competenţei într-un climat plin de sentimente de 
apartenenţă. Toţi aceşti factori pot duce la apariţia motivaţiei autonome (motivaţie intrinsecă). 

Mai concret, interacţiunile cu persoanele apropiate precum colegi, manageri pot afecta gradul 

în care o persoană se simte autonomă, competentă sau conectată, iar aceasta afectează gradul 

de valorizare şi de bucurie resimţită într-o activitate neinteresantă iniţial.  
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O persoană sau un mediu ce susţine autonomia oferă în mod normal explicaţii, libertate de 
alegere, recunoaşterea sentimentelor pe parcursul activităţii, încurajarea spre iniţierea 

diferitelor acţiuni şi încrederea  în propriile abilităţi. O persoană sau un mediu ce susţine 

autonomia oferă în mod normal explicaţii, libertate de alegere, recunoaşterea sentimentelor pe 

parcursul activităţii, încurajarea spre iniţierea diferitelor acţiuni şi încrederea în propriile 
abilităţi. Astfel, primul pas în cadrul unui proiect de motivare ar fi oferirea acestui context 

autonom.  

 
Un climat de muncă favorabil se creează îndeplinind următoarele cerinţe faţă de angajaţi: 

 Libertate de alegere 

 Feedback  

 Încurajarea iniţiativelor 

 Încrederea în competenţele angajaţilor 

 Luarea în considerare a perspectivelor angajatului 

 Oferirea informaţiilor într-un mod mai puţin manipulativ 

 Oportunităţi de autodirecţionare 

 Atmosferă cât mai „caldă”, lipsită de presiune  

 Relaţii de muncă bazate pe colaborare 

 
O dată ce acest climat este creat şi respectat sunt gratificate nevoile de competenţă, autonomie 

şi sentimentele de apartenenţă. Asta înseamnă că oamenii se angajează în activităţi pe care 

încearcă să le stăpânească, activităţi care le oferă acel sentiment de eficienţă şi apartenenţă, 
acţiuni care îi fac să se simtă bine atunci când fac acele angajări. Practic, următoarea etapă în 

procesul de motivare este această gratificare a nevoilor de bază: 

 Autonomia (activităţi şi credinţe autosusţinute); 

 Sentimentul de apartenenţă (nevoia de a te simţi conectat şi apropiat cu 
persoanele importante); 

 Competenţa percepută (nevoia de a interacţiona cu propriul mediu şi dorinţa 

pentru efecte şi rezultate). 

 
Astfel se atinge motivaţia intrinsecă sau autodeterminată. Din moment ce s-a ajuns la acest 

stadiu se va încerca menţinerea acestei stări de motivare prin urmărirea performanţelor la nivel 

înalt şi prin atenţia faţă de starea psihică sau moralul angajaţilor. Modalităţile prin care se poate 

menţine această stare de motivare (performanţă ridicată, sentimente de apartenenţă şi 
autonomia percepută) sunt următoarele: 
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 Supravegherea constantă astfel încât sfaturile să fie aplicate înainte ca 

problemele sa devină majore. Astfel, se evită erorile majore ce pot să apară, iar 
angajaţii vor înţelege faptul că se ia în considerare nu doar munca prestată, ci şi 

persoana în sine; 

 Analiza periodică a situaţiei prin care trebuie identificat momentul sau domeniul 

în care s-a constatat o diferenţă majoră între performanţele obţinute şi 
standardele fixate. Dacă performanţele nu se ridică la standardele expectate se 

poate stabili un plan de acţiune în vederea îmbunătăţirii situaţiei; 

 Verificarea performanţelor la intervale de timp mai mari decât analiza periodică, 
astfel încât să se poată înregistra progresul făcut de angajat. 

 

Respectarea acestor etape şi a paşilor din fiecare etapă nu poate să aibă decât efecte benefice, 

dorite de oricare manager. Se vor atinge obiective manageriale precum productivitate ridicată, 
absenteism scăzut, satisfacţie faţă de muncă, fidelitate faţă de organizaţie şi trăirea unei stări 

psihologice de bine şi stimă de sine ridicată. 

 

 
Figura 6. Modelul autodeterminării 
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Personalitatea şi cunoaşterea umană 
 
Importanţa personalităţii 

Dorinţa de a avea o personalitate de succes este foarte veche. Oamenii de succes sunt cei care 

reuşesc să aducă la un numitor comun potenţialul lor intern şi comportamentul exterior. Ei sunt 
ei înşişi şi  nu încearcă,  în mod conştient sau inconştient, să interpreteze roluri neconforme cu 

personalitatea lor. 

 

Oamenii de succes dezvoltă un stil comportamental propriu. Ei îşi cunosc calităţile şi limitele şi 
ştiu să le utilizeze, astfel încât să depăşească, în mod absolut, unele situaţii critice sau 

conflictele întâmpinate, de ordin profesional sau personal. 

 
Cine îşi analizează propria personalitate şi structura personalităţii celorlalţi îşi dezvoltă 

competenţa socială, reuşind să îmbunătăţească: 

 abilităţile de comunicare şi munca în echipă, 

 raportarea la situaţiile critice şi conflictuale, 

 conducerea şi orientarea, 

 responsabilitatea şi siguranţa de sine. 

 

Fiecare om este unic şi preferă, în funcţie de situaţie şi mediu, un anumit stil comportamental. 
Unii trăiesc stări de disconfort şi tensiuni din cauza faptului că ceilalţi sunt diferiţi de ei. 

Oamenii se simt în largul lor atunci când pot adopta stilul comportamental preferat. Pentru a 

facilita relaţionarea inter-umană este de preferat să ne adaptăm cerinţelor unei persoane sau 

unei situaţii. 
 

În procesul de colaborare cu alte persoane  este important să ţinem cont de faptul că suntem 

diferiţi şi că adaptarea la comportamentul celorlalţi şi la mediul în care trăim nu este o 
capacitate naturală, ci una care poate fi dobândită. Evoluţia omenirii a ilustrat în mod 

convingător că persoanele care reuşesc să trăiască în armonie şi în concordanţă cu mediul 

înconjurător vor obţine succese  pe termen lung.   
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Profilul de personalitate DISC 

Modelul de personalitate DISC, confirmat în milioane de cazuri, se bazează pe cercetările 

efectuate de americanul William Moulton în anii ¨20. Contrar altor modele de personalitate, 

modelul DISC este rezultatul studiilor efectuate asupra unor persoane sănătoase şi nu rezultatul 

experimentelor din clinicile de  psihiatrie cu privire la personalităţi bolnave clinic. 

 

Moulton descrie patru stiluri comportamentale de bază: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

D 
Dominant = comportament extrovertit şi orientat spre sarcini: 

Nevoia de a prelua controlul şi de a obţine rezultate.         
 

D acceptă provocările şi vrea să le câştige. 

I 
Influent = comportament extrovertit şi orientat spre persoană: 

Nevoia de a-i motiva pe ceilalţi, de a se exprima şi de a fi ascultat.    
 

I vrea să convingă şi să-i influenţeze pe ceilalţi. 

S 

Stabil = comportament introvertit şi orientat spre persoană:      

Nevoia de stabilitate şi armonie. 
 

S vrea să-i sprijine pe ceilalţi şi să creeze relaţii stabile. 

C 
Conştiincios = comportament introvertit şi orientat spre sarcină: 

Nevoia de a face totul corect. 

C doreşte să evite problemele şi are grijă ca totul să fie precis şi exact. 
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Fiecare om prezintă, în general, tendinţe comportamentale aparţinând fiecăruia din aceste 

stiluri comportamentale. Însă, în funcţie de mediul profesional sau personal, tindem să utilizăm 

mai frecvent un anume stil comportamental decât celelalte trei.  
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Descrierea celor patru tipuri fundamentale 

D: Tipul de personalitate “Dominant” 

Cei dominanţi îşi creează mediul înconjurător depăşind obstacolele întâmpinate pentru a obţine 

rezultate. Dominanţii prezintă iniţiativă proprie, se bucură de competiţie şi sunt în general 

direcţi, pozitivi şi merg înainte – uneori sunt chiar duri. Le place să fie în centrul atenţiei şi să 
controleze mediul înconjurător. Oamenii cu grad ridicat de D reacţionează pozitiv la sarcinile 

complicate şi la provocările solicitante. Au multă energie şi pot dezvolta o voinţă puternică 

pentru a-şi atinge obiectivele sau pentru a-şi impune punctul de vedere în faţa altora. 
 

Puncte tari Puncte slabe 

  
 

Tendinţe comportamentale: 

 Preia conducerea         

 Iniţiază lucruri şi le demarează  

 Urmăreşte rezultatele imediate 

 Ia rapid decizii              

 Acceptă provocările        

 Pune sub semnul întrebării situaţiile existente 

 Abordează problemele în mod direct  

 

Mediul ideal pentru”dominanţi” 

 O funcţie puternică, influentă    

 Sarcini noi, variate               

 Multă libertate de mişcare la lucru 

 Răspunsuri directe, discuţii puţine 

 Provocările şi respectul         

 Control şi urmărire redusă         

 Ocazia pentru succese personale      

 

Slăbiciuni posibile 

 Insensibil faţă de sentimentele altora 

 Neatent la risc şi atenţionări   

 Pretenţii prea ridicate de la ceilalţi  

 Provoacă dificultăţi în echipă      

 Îşi propune prea multe deodată 

 Ignoră detalii importante 

 Exagerează în controlul persoanelor        

 

“D” are nevoie de alţii, care 

 Soluţionează cu plăcere lucrări de rutină 

 Acţionează echilibrat şi atent   

 Au grija detaliilor şi a faptelor 

 Evaluează argumentele pro şi contra  

 Evaluează şi calculează riscurile 

 Cercetează bazele, verifică detaliile 

 Pregătesc decizii sigure            

 

7 caracteristici semnificative: 

 Mare siguranţă de sine  

 

Idei pentru dezvoltarea personală: 

 Mai multă răbdare, ascultare    
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 Curajos 

 Orientat spre rezultat 

 Determinant  

 Om de competiţie 

 Capabil să se impună 

 Direct, deschis 

 

 

 

 

 

 

 Să ţină cont de nevoi 

 Motivele de acţiune să fie clarificate 

I: Tipul de personalitate “Influent” 

Oamenii cu un stil comportamental influent au tendinţa de a forma alianţe pentru atingerea obiectivelor 

impuse. Eforturile lor se îndreaptă mai degrabă către convingerea altora decât spre forţarea lor. 

Persoanele cu “I” ridicat se simt bine dacă au contacte sociale, nu le place să facă lucrurile singuri şi 

iubesc activităţile în grup . Ei lucrează eficient dacă nu sunt supuşi unui control sau dacă nu trebuie să 
facă lucrări de rutină. Acţionează în general spontan şi sunt disciplinaţi numai cât este strict necesar. 

Deseori sunt plini de dorinţa de a acţiona şi de energie, care sunt folosite uneori inutil, pentru că se pierd 
în prea multe activităţi sau pentru că nu urmăresc un obiectiv bine stabilit. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  
 

Tendinţe comportamentale: 

 Iniţiază contacte, îi distrează pe ceilalţi     

 Creează atmosferă motivantă     

 Degajă optimism, entuziasm 

 Se află cu plăcere în centrul atenţiei 

 Lucrează cu plăcere intr-o echipă 

 Se exprimă bine şi clar      

 

Posibile puncte slabe 

 Nu duce lucrurile consecvent până la capăt 

 Subiectivism în luarea deciziilor         

 Apreciază rezultatele mult prea optimist 

 Tinde să vorbească prea mult şi să acţioneze prea 

impulsiv 

 Încearcă să facă prea multe lucruri deodată 
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 Îşi comunică deschis sentimentele  

 

Mediu ideal pentru “Influent” 

 Atmosfera prietenoasă, destinsă   

 Eliberare de lucrări de rutină şi de control 

 Ocazia de a face propuneri        

 Recunoaşterea deschisă a capacităţilor  

 Activităţi comune în timpul liber      

 Formare şi consultanţă pentru alţii 

 Libera exprimare a părerii, susţinere 

 Nu-i place singurătatea            

 Are o teamă nemotivată de a fi respins 

 

“I” are nevoie de alţii care 

 Se concentrează asupra unei singure sarcini 

 Să soluţioneze lucrările de rutină şi de detaliu 

 Vorbesc direct şi la obiect              

 Se orientează după cifre şi fapte  

 Lucrează sistematic şi conform planului 

 Preferă să se ocupe de lucruri, nu de oameni 

 Prelucrează proceduri şi le verifică  

7 Caracteristici evidente : 

 Orientat spre relaţii 

 Determinant / Influent 

 Atent 

 Emoţional 

 Vorbăreţ   
 Optimist 
 Spontan 

 

Indicaţii pentru dezvoltarea personală: 

 Apreciere mai realistă a celorlalţi 

 Mai multă obiectivitate în luarea deciziilor 

 Stabilirea priorităţilor şi a unor termene fixe 

 

 

 

S: Tipul de personalitate “Stabil” 

Stabilii se simt bine într-o atmosferă relaxată şi prietenoasă, care oferă siguranţă, convenţii 

clare şi procese predictibile. Personalităţile cu grad ridicat de “S”  sunt bune planificatoare. Ei 
trebuie, în orice caz să facă întotdeauna un pas după celălalt, în loc să privească întregul proces 

în ansamblu. Stabililor le este dificil să se promoveze pe ei înşişi şi evită acest lucru pe cât 

posibil.  

În general, cei stabili nu au atâta iniţiativă şi energie ca şi cei dominanţi şi cei influenţi. Ei au 

nevoie de aprobări şi de recunoaşterea continuă a muncii prestate; preferă să rezolve sarcinile în 

linişte. 
 

Puncte tari Puncte slabe 
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Tendinţe comportamentale: 

 Rămâne cu plăcere la un loc de muncă stabil 

 Intermediază, linişteşte oamenii agitaţi 

 Se concentrează asupra sarcinii  

 Creează un mediu stabil, previzibil     

 Respectă procesele de muncă stabilite 

 Îşi perfecţionează anumite aptitudini speciale      

 Este un ascultător liniştit, bun şi răbdător 

 

Mediu ideal pentru “stabili” 

 Apreciere autentică, serioasă a valorii 

 Pe cât posibil fără situaţii conflictuale 

 Recunoaştere pentru munca prestată 

 Domeniu de lucru stabil, clar delimitat 

 Motivarea schimbărilor 

 Proceduri clare, ordonate 

 Oportunităţi pentru relaţionare 

 

Posibile slăbiciuni  

 Se apără de schimbări    

 Sub presiune, respectarea termenelor nu mai este 

o prioritate 

 Prea înţelegător şi tolerant    

 Indecis, lipsă de iniţiativă 

 Amână mult lucrurile               

 Dorinţele proprii sunt mult prea neglijate 

 Mult prea dependent de relaţii    

 

“S” are nevoie de alţii care 

 Acceptă noi provocări              

 Oferă ajutor în cazul unor probleme dificile 

 Reacţionează rapid la schimbări 

 Pot soluţiona lucruri imprevizibile  

 Delegă sarcini  

 Prezintă iniţiativă, iniţiază ceva nou 

 Abordează direct situaţiile neplăcute  

 

7 calităţi evidente :               

 Fidel, loial 

 Capabil să lucreze în echipă 

 Dispus pentru sprijin 

 Modest     

 Stabil, răbdător   

 Pragmatic   

 De încredere 

 

Idei pentru dezvoltarea personală 

 Acceptarea confruntărilor în mod direct 

 Iniţiative mai frecvente                      

 Acceptarea unor schimbări rapide   

 

C: Tipul de personalitate “Conştiincios” 
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Conştiincioşii preferă ordinea, disciplina şi o atmosferă practică, cu posibilitatea de a soluţiona 
problemele în mod calitativ. Acţiunile lor sunt planificate precis, minuţios şi ţin cont de toate 

detaliile. Cu toate că oamenii cu “C” ridicat pot construi structuri bune, tendinţa lor este de a fi 

eficienţi, dar lucrează mai puţin eficace, pierzându-se în amănunte. Deseori se preocupă mult 

prea mult de sine sau de propriile sarcini şi se implică în domenii în care nu pot să presteze 
performanţă optimă. Conştiincioşii prezintă mai puţină energie şi dorinţă de activitate ca alţii. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  
 

Tendinţe comportamentale: 

 Respectă indicaţiile şi normele 

 Se concentrează asupra detaliilor  

 Procedează diplomatic în relaţia cu oamenii 

 Gândeşte critic şi verifică exactitatea 

 Acceptă autoritatea cu disponibilitate 

 Lucrează în condiţii reglementate  

 Decide analitic şi mai obiectiv decât alţii       

 

Mediu ideal pentru”conştiincioşi” 

 Descrierea exactă a sarcinii     

 Timp suficient pentru soluţionarea sarcinii 

 Prilej pentru critica obiectivă  

 Cerinţă pentru munca de detaliu şi de calitate 

 Menţinerea unor proceduri confirmate    

 Pregătirea pentru schimbări 

 Confirmare şi garanţii de securitate 

 

Posibile slăbiciuni 

 Se complică în amănunte, detalii    

 Nu poate ceda şi nici delega          

 Respectă cu stricteţe reglementările 

 Teama de a face greşeli  

 Ezită să încerce noi lucruri      

 Este sensibil la critica personală 

 Gândeşte prea prudent şi pesimist   

 

“C” are nevoie de alţii, care 

 Iau decizii rapide              

 Pot duce muncă de convingere 

 Prezintă şi emană optimism 

 Îndeplinesc temeinic sarcinile importante               

 Emit puncte de vedere nepopulare  

 Sunt capabili de compromis şi sunt flexibili 

 Percep indicaţiile doar ca pe nişte indicatori 

orientativi 

 

7 calităţi evidente:              

 Standarde înalte 

 

Idei pentru dezvoltarea personală:  

 Să exprime mai mult optimism 
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 Orientare spre detaliu 

 Disciplinat     

 Atent      

 Analitic   

 Logic, precis  

 Rezervat  

 Să dezvolte mai multă încredere în forţele proprii 

 Exprimarea mai deasă a sentimentelor 

 

 

 
 

PLAN PERSONAL DE ACŢIUNE 
 
1. CE FAC BINE (Leadership Skills): 

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .....

............................................................................................................................. ....................................................................

....................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

................................................................................................................................. ................................................................

......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

................................ 

 

2. CE NU FAC BINE / CE VREAU SĂ ÎMBUNĂTĂŢESC (Leadership Skills): 

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................................................................... ..................

................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ....................................................................

....................................................................................................................................................................................... ..........
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......................................................................................................................... ........................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

........................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................................................................

................................ 

 

3. CE VOI FACE EFECTIV PENTRU A FI MAI BUN (Leadership Skills): 

.......................................................................................................... .......................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

.................................................................................................................................................................... .............................

............................................................................................ .............................................. 

............................................................................................................................. ....................................................................
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......................................................................................... ........................................................................................................

.....................................................................................................................   

 

 


