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Obiective de formare 

Obiectivul general: 

Învățarea și experimentarea modelelor actuale de leadership. 

 

La finalul cursului participantii vor fi capabili: 

 să înțeleagă rolul de leader într-un context plin de complexitate; 

 să dobândească cunoștințe de bază și să își dezvolte abilitățile necesare 

unui leader pentru lucrul în echipă, comunicare, negociere; 

 să utilizeze diferitele tipuri de leadership în concordanță cu specificul 

echipei din care face parte; 

 să demonstreze abilități de organizare, comunicare, lucru în echipă, 

gestionare a situațiilor dificile prin utilizarea adecvată a unor tehnici 

relevante; 

 să crească contribuția personală la realizarea obiectivelor 

organizaționale prin intermediul creșterii performanțelor echipei din 

care face parte. 

 

Metode de instruire 

Cursul include prezentarea conceptelor- cheie specifice domeniului 

leadership-ului, cunoștințele necesare fiecărei persoane pentru a putea stabili 

obiectivele individuale și de grup, pentru a-și supraveghea comportamentul în 

relație cu diferite tipuri de persoane, pentru a câștiga și păstra angajamentul 

oamenilor, pentru a delega responsabilitățile potrivite oamenilor potriviți, la 

momentul potrivit, pentru a optimiza timpul de muncă.  
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Metodele de instruire vor combina prezentarea (oferirea informației) pentru 

descrierea cadrului teoretic și exerciții practice. 

 

Cursul va combina lucrul individual cu lucrul de grup, precum exerciţii 

de auto-reflecţie, discuţii/ dezbateri, jocuri de grup, jocuri creative, 

jocuri de rol, simularea, adaptate persoanelor cu deficienţe de auz. 

Metodologia folosită de către formatori va urmări principiul învățării prin 

experimentare. Astfel exercițiile și prezentările realizate vor urmări existența 

unei legături directe între cunoștințe și abilități și vor avea relevanță directă în 

problemele zilnice cu care se confruntă participanții.  

 

Fiecare participant va avea ocazia de a interacționa cu formatorii și cu ceilalți 

participanți. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe-cheie / transversale:  

- Competențe de a învăța să înveți  

- Competențe interpersonale, civice  

- Competențe de gândire și analiză critică   

Competențe specifice:  

 înțelegerea, explicarea și utilizarea modele fundamentale de leadership 

 identificarea experiențelor de investigare, consultanță de leadership și 

de practică organizațională relevante domeniului 

 înțelegerea intervențiilor și tehnicilor de schimbare utilizate în 

dezvoltarea leadership-ului. 
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Nr.
crt. 

Tematica 
sesiunii 

Obiectivele  
sesiunii 

Conținutul  
sesiunii 

Metode Timp  
(orientativ) 

1. Abilități 
interpersonale.  
Empatia  
 
 

Participantii se vor 
familiariza cu 
noțiunile de abilitate,  
abilitate socială, 
comunicare, 
motivație, empatie. 
  

Abilități interpersonale  
Competențe de relaționare 
Empatia 
Funcțiile empatiei 

Prezentare interactivă 
Joc de grup 
Exerciţii de auto-
reflecţie 
Discuţii 

90 min 
 

2. Leadership. 
Definiție 

Participanții vor 
identifica elementele 
definiției leadership-
ului; lider. 
 

Concepte și definiție; 
Abordări ale leadership-
ului.  
 
 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-
reflecţie 

90 min 

3. Leadership 
versus 
management  

Participanții vor 
identifica diferențele 
dintre lider și 
manager  
 

Lider si manager- diferențe 
din punct de vedere al:  
viziunii,  
motivației și  
elanului 
 
 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţii de auto-
reflecţie 
Exerciţiu de grup 

90 min 
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4. Modelul celor 
trei cercuri 

Participanții vor 
define elementele 
componente ale 
modelului celor 3 
cercuri 

Diferențierea între nevoile 
persoanelor, cele legate de 
sarcină și, nevoile 
persoanelor: individuale și 
ale grupului 

Prezentare interactivă  
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţiu de grup 

90 min 

5. Rolul liderului  Participanții vor 
identifica situațiile în 
care un lider poate 
avea diferite roluri  
 

Tipologie roluri lider Prezentare interactivă  
Joc de rol 

90 min 

6. Teorii în 
abordarea 
leadership‐ului 

Participanții vor 
contura elementele 
specifice fiecarei teorii 
consacrată leadership-
ului 

Teoria liderilor înnăscuți 
Teoria trăsăturilor 
personale 
Teoria stilurilor de 
conducere 
Teoriile situaționale 
 

Prezentare interactivă  
Exerciţiu de grup 
Joc de creaţie 
 

90 min 

7. Stiluri de 
leadership 

Participanții se vor 
familiariza cu diferite 
stiluri de leadership 

Stilul autocratic 
Stilul Laissez – Faire 
Stilul Democratic / 
Participativ 
Stilul Transformațional 
Stilul Orientat către Sarcini 

Prezentare interactivă  
Exerciţii de auto-
reflecţie 
Discuţii/ Dezbatere 

90 min 
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8. Leaderul și 
munca în echipă 

Formarea echipei; 
comunicarea în cadrul 
echipei; 
Roluri în cadrul 
echipei; 
 

Motivarea personalului; 
Crearea unei culturi a 
motivației; 
Asigurarea cooperării; 
Formarea și dezvoltarea 
echipei de înaltă 
performanță. 
 

Prezentare interactivă  
Exerciţii de auto-
reflecţie 
Discuţii/ Dezbatere 
Simulare  

90 min 

9. Coaching Participanții vor 
cunoaște elementele 
componente ale 
coaching-ului 
 

Modele de coaching 
 

Prezentare interactivă 
Exerciţii de auto-
reflecţie 
Discuţii/ Dezbatere 
Exerciţiu de grup  

90 min 

10. Evaluare  și 
sesiune de 
feedback 

  Auto-reflecţie 
Discuţii 
Chestionar de feedback 

90 min 

 900 min 
 

15h 
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Abilitățile interpersonale reprezintă abilitățile de a înțelege, influenta, 

convinge sau motiva alți oameni și fac parte din domeniul mai complex al 

inteligenței emoționale. Competențele de relaționare interpersonală cuprind 

toate formele comportamentale care trebuie stăpânite pentru ca un individ să 

fie capabil să participe într-un mod eficient și constructiv la viața socială și să 

rezolve conflictele, daca e cazul. Abilitățile interpersonale sunt necesare 

pentru interacțiunea efectivă, individuală și în grupuri și sunt utilizate atât în 

domenii private, cât și în domenii publice.  

Abilitățile sociale presupun capacități, îndemânări, priceperi de a iniția 

şi întreține relații pozitive, funcționale, personale, de a fi acceptați şi de a se 

integra în cele mai diferite formațiuni grupale, de a acționa eficient ca membri 

ai unei echipe, de a influența atitudini, de a contura păreri sau chiar de a 

influența comportamentele semenilor noștri. Aceste competențe presupun 

atingerea unui nivel confortabil de comunicare funcțională, toleranță, empatie, 

deschidere pentru a înțelege puncte de vedere diferite, de a administra situații 

conflictuale, rezistență la stres și frustrare. 

 

Cel mai bun exemplu de leadership este leadershipul prin 
exemplu” (Jerry McClain). 

 
„Cel mai mare leader nu este neapărat cel care face cele mai 

mari lucruri. El este cel care îi face pe oameni să facă cele mai mari 

lucruri. ” – Ronald Reagan 

1. Abilitați interpersonale. Empatia 
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Empatia. 

Empatia devine tot mai importantă pe zi ce trece. A fi cu adevărat atenți 

la ceilalți poate fi consumator de timp și cere motivație și implicare. Cu toate 

acestea, pe termen lung, empatia are numeroase avantaje, deoarece conduce la 

o comunicare mai bună. Pe plan profesional, acolo unde există empatie, 

conflictele sunt reduse și productivitatea crește. Empatia conduce la crearea 

unui climat de colaborare. O persoană empatică este de ajutor altora în 

rezolvarea conflictelor. 

 

Funcții ale empatiei: 

Funcția  

cognitivă 

decurge din transpunerea psihologică în sistemul de referință 

al altuia, permițând cunoașterea empirică a partenerului, act 

utilizat cu sau fără intenție de orice persoană în relația 

interpersonală. 

Funcția 

anticipativă 

decurge din cea cognitivă și constă în efectuarea unei 

predicții corecte a posibilului comportament al partenerului 

și implicit a strategiei comportamentale a celui ce 

empatizează.  

Funcția de 

comunicare 

rezultă din nevoia de empatie colaborată de cele mai multe 

ori cu nevoia de dialog, cu schimbarea temporară a propriei 

perspective cu a celuilalt, ca o condiție a unei benefice 

comunicări interpersonale. 

Funcția de 

contagiune 

afectivă 

rezultă din implicațiile nivelului de apropiere a eului cu 

partenerul prin care procesul de punere temporară în situația 

celuilalt atrage după sine, fie chiar și prin apelarea la 

simpatie, un proces de contaminare a stării celuilalt. 
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Funcția 

performanțială 

rezultă din faptul că, în anumite împrejurări de viață sau 

profesii, empatia preia ipostaza de însușire psihică, devenind 

acea abilitate de a favoriza realizarea cu succes, a unei 

activități ce implică relații interpersonale. În această ipostază, 

empatia însăși dezvolta un nivel superior de manifestare, 

asigurând un nivel de retrăire a stărilor, gândurilor si 

acțiunilor altora, și, astfel, mijlocind atingerea unor 

performante înalte în profesii ce reclamă relații 

interpersonale. 
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2. Leadership. Definiție 

Conceptele moderne de leadership privesc acest termen drept „procesul 

prin care leaderii nu sunt indivizi ce au sarcina de a‐i conduce pe cei ce îi 

urmează, ci de membri ai unei comunități de muncă” (Horner M.). 

„Leadership‐ul este o relație reciprocă între cei care aleg să conducă și 

cei care aleg să îi urmeze” (James Kouzes and Barry Posner). 

Leadership se referă la un proces prin care o persoană poate influența 

un grup de indivizi în realizarea unui obiectiv comun. 

Leadershipul poate fi definit că abilitatea de a convinge pe alții de bună 

voie să se comporte diferit. Funcția de leader de echipa este de a realiza 

sarcina stabilită pentru el cu ajutorul grupului. Prin urmare, leaderii şi 

grupurile lor sunt interdependenţi. 

Leadership înseamnă în primul rând conducere (în sens de activitate de 

conducere), dar în același timp și capacitatea, abilitatea de a conduce într‐un 

mediu economic și social complex. Astfel, leaderii au două roluri principale. În 

primul rând, ei trebuie să realizeze sarcina. În al doilea rând, trebuie să 

mențină relații eficiente între ei şi grupul ca întreg precum şi cu indivizii din 

grup – eficiente în sensul că acestea să conducă la îndeplinirea sarcinii.  

Esența leadership-ului constă în capacitatea de a crea viziune, motivație 

şi elan într-un grup de oameni. Oamenii nu sunt conduși de planuri şi analize. 

Ei sunt conduși de această triadă şi de alte lucruri. LEADERUL cu adevărat 
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eficient își concentrează aproape toate acțiunile pentru crearea lor - folosind 

aptitudini diferite pentru fiecare element al triadei. 

Viziunea este o imagine pozitivă a ceea ce ar putea deveni organizația şi 

calea de atingere a destinației. Pentru a crea o viziune care să fie împărtășită, 

leaderul trebuie să fie mereu în căutarea unor noi idei, care să se potrivească 

cu strategia organizației şi să fie suficient de inteligent pentru a sesiza ideile 

bune. Este extrem de important ca acesta să fie un artist în transformarea 

acestor idei în imagini şi povești, care să fie incitante, logice și realizabile. 

Motivația este aceea care împinge la acțiune. Leaderul își folosește 

aptitudinile interpersonale pentru a trezi energia oamenilor și a-i ajuta să vadă 

cum ar putea profita atât de "călătoria" către obiectiv, cât și în urma atingerii 

obiectivului. El îi ajută să vadă "cuvintele prinzând viață". 

Elanul necesar pentru proiectele şi inițiativele organizației, este 

elementul care ajută organizația să ajungă la destinație. Folosindu-și energia și 

aptitudinile de rezolvare a problemelor, leaderul se asigură că firma este pe 

drumul cel bun către îndeplinirea misiunii. 

Leaderul trebuie să funcționeze eficient în toate aceste trei dimensiuni. 

Vizionarul nu este un leader dacă nu poate motiva. Persoana care susține 

elanul nu este un leader dacă nu poate să creeze o viziune care să fie 

împărtășită de toți. Leaderii buni au câteva lucruri în comun: ei dezvoltă o 

viziune clară, câștigă devotamentul oamenilor şi le oferă sprijinul de care au 

nevoie pentru a acționa eficient. Leaderii buni se asigură că oamenii lor obțin 

rezultate de calitate şi ghidează întreaga echipă spre succes. 
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3. Leadership versus management 

 

Leadershipul și managementul nu sunt similare, cu toate că sunt folosite 

foarte des ca sinonime. Managerii și leaderii iau decizii și rezolvă probleme. 

Atât unii, cât și ceilalți gestionează și conduc, dar dispun de pârghii diferite. 

Ideal ar fi ca leaderul să posede unele abilități de manager și vice‐versa, 

managerii să aibă abilități de leaderi. Conform autorului Max Lindsberg, 

formula după care acționează un leader eficient este următoarea:  

 

 

Majoritatea cercetărilor arată că leaderii gândesc strategic, un leader 

eficient trebuie să își cunoască atât punctele forte cât și limitele. Max 

Lindsberg formulează diferențele dintre leader si manager, împărțindu‐le în 3 

categorii sau puncte de vedere: al viziunii, al motivației și al elanului.1 

 

 

                                                 
1  https://leaders.ro/newsfeed/diferentele‐dintre‐lideri‐si‐manageri/ 
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Din punct de vedere al VIZIUNII: 

Manager Leader 

Face lucrurile cum trebuie  Face ceea ce trebuie 

Se concentrează asupra prezentului, 

asupra 

rezultatelor pe termen scurt și asupra 

direcției generale de acțiune 

Se concentrează asupra viitorului, pe 

rezultatele pe termen lung și asupra 

orizonturilor 

Caută ordinea Savurează schimbarea 

Limitează riscurile Își asumă riscuri 

Apelează mai mult la rațiune decât la 

memorie 

Apelează atât la emoție, cât și la 

rațiune 

 

Din punct de vedere al MOTIVAȚIEI: 

Manager Leader 

Folosește controlul Se bazează pe încredere 

 

Structurează echipa și o organizează Atrage oamenii și îi aliniază la noua 

direcție 

Aplică stimulente  Inspira 

Apelează la abordarea „oficială” Apelează la o cauză comună 

Pune accentul pe structură, tactică și 

sisteme 

Pune accentul pe structură, tactică și 

sisteme 
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Din punct de vedere al ELANULUI: 

Manager Leader 

Se orientează spre eficiență Se centrează pe eficiență 

Întreabă „cum, când?” Întreabă „ce, de ce?” 

Administrează Inovează 

Apelează la abordarea „oficială” Apelează la o cauză comună 

Optimizează într‐un cadru rigid Eludează regulile și politicile sau le 

schimbă 

Exercită autoritatea conferită de 

poziție 

Folosește influența personală 
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4. Modelul celor trei cercuri 

 

Acest model face diferențierea între nevoile PERSOANELOR şi cele 

legate de SARCINĂ și, mai departe, împarte nevoile persoanelor în cele 

INDIVIDUALE și cele ale GRUPULUI 

 

 

Un leader nu trebuie să exercite singur aceste 3 funcții, dar trebuie să se 

asigure că cele 3 seturi de nevoi se intersectează. 

Leaderii trebuie să se asigure că: 

 SARCINILE sunt îndeplinite 
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 INDIVIZII se dezvoltă 

 GRUPUL/ ECHIPA sunt construite şi menţinute 

Pentru a asigura întâlnirea acestor 3 seturi de nevoi, leaderii trebuie să 

exercite mai multe funcții (nu neapărat în același timp): 

 Conștientizarea situației existente în grup 

 Înțelegerea sau cunoașterea acțiunilor particulare ce se impun 

 Cunoașterea perfectă a sarcinii 

Leadershipul nu se referă la popularitate, ci la realizarea unui echilibru 

eficient a acestor 3 cercuri. 

Adair (1973) a subliniat că, în îndeplinirea rolului lor, leaderii trebuie să 

vină în întâmpinarea următoarelor nevoi: 

1. Nevoile sarcinii. Grupul există pentru a atinge un scop sau o activitate 

comună. Rolul leaderului este de a asigura îndeplinirea acestui scop. Dacă nu 

se întâmpla acest lucru, vor pierde încrederea grupului, iar rezultatul se va 

concretiza în frustrare, critica şi, eventual, dezintegrarea în final a grupului. 

2. Nevoia de menţinere a grupului. Pentru a atinge obiectivele sale, grupul 

trebuie să fie menţinut împreună. Munca leaderului este de a construi şi 

menţine spiritul şi moralul echipei.  

3. Nevoile individului. Indivizii au propriile lor nevoi, care se aşteaptă să fie 

îndeplinite la locul de muncă. Sarcina leaderului este să conştientizeze aceste 

nevoi, astfel încât atunci când este necesar să poată lua măsuri pentru a le  

armoniza cu nevoile sarcinii şi grup. 
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Cel mai longeviv model de leadership  

John Adair, autorul modelului, este primul profesor de leadership din 

lume care a demonstrat că leadership-ul poate fi învăţat. Modelul său – 

„Modelul Celor Trei Cercuri” – integrează abordarea bazată pe calităţi, 

abordarea situaţională şi pe funcţiuni.  

Modelul Action Centred Leadeship al lui John Adair - un model despre 

cum să conduci şi să gestionezi echipe. 

Modelul simplu Action-Centred Leadership al lui John Adair  oferă un 

plan pentru  conducerea și managementul oricărei echipe, grup sau 

organizație. Action Centred Leadership este, de asemenea, un model simplu de 

leadership și management, ceea ce îl face ușor de reținut și aplicat, și poate fi 

adaptat pentru propria situație. 

Managerii buni și leaderii ar trebui să stăpânească pe deplin cele trei 

domenii principale ale modelului Action Centred Leadership, și ar trebui să 

poată utiliza fiecare dintre elementele sale în funcție de situație. Capacitatea 

de a face toate aceste lucruri, de a păstra echilibrul corect, de a produce 

rezultate, de a ridica moralul, de a îmbunătăți calitatea, dezvolta echipe și 

productivitea, sunt semnele unui manager și leader de succes. 

Modelul Action-Centred Leadership al lui John Adair este reprezentat 

prin diagrama celor "trei cercuri" care ilustrează cele trei responsabilități 

principale ale managementului în viziunea lui Adair: 

 Realizarea sarcinii 

 Gestionarea echipei sau a grupului 
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 Gestionarea individului 

Raportându-ne la responsabilitățile pe care le are un manager, conform 

Modelul Celor Trei Cercuri putem contura următoarele: 

Responsabilitățile în calitate de manager pentru realizarea 

sarcinii sunt: 

 identificarea scopurilor și viziunii pentru grup, scopul și direcția - 

definirea activității (sarcina) 

 identificarea resurselor, oamenilor, proceselor, sistemelor și 

instrumentelor (ex. financiare, comunicații, IT) 

 crearea planului pentru realizarea sarcinii - livrabilele, măsurile, 

termenele, strategia și tactica 

 stabilirea responsabilităților, obiectivelor, rezultatelor și măsurilor de 

comun acord și delegarea 

 definirea standardelor, calității, timpului alocat și a parametrilor de 

raportare 

 activități de control și menținere a nivelului performanţei conform 

parametrilor stabiliţi 

 monitorizarea și menținerea performanței generale conform planului 

 raportarea privind progresele înregistrate versus scopul grupului 

 analiza, re-evaluarea în vederea reglării planului, a metodelor și ţintelor 

(targets) după cum este necesar. 
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Responsabilitățile în calitate de manager al grupului sunt: 

 stabilirea, aprobarea și comunicarea standardelor de performanță și 

comportament 

 stabilirea stilului, culturii, abordarea grupului - elemente de soft skills 

 monitorizarea și menținerea disciplinei, eticii, integrității și concentrării 

asupra obiectivelor 

 anticiparea și rezolvarea conflictelor, luptelor sau dezacordurilor din 

cadrul grupului, 

 evaluarea și schimbarea după cum este necesar, a echilibrului și 

componenței grupului 

 dezvoltarea lucrului în echipă, cooperare, moralul și spiritul de echipă 

 dezvoltarea maturității colective și capacitatea grupului – crescând 

progresiv gradul de libertate și autoritate al grupului 

 încurajarea echipei către realizarea obiectivelor si a țelurilor - motivarea 

grupului și oferirea sentimentului de scop comun 

 identificarea, dezvoltare și stabilirea rolurilor de leaderi pentru echipă și 

proiect în cadrul grupului 

 permiterea, facilitarea și asigurarea comunicării eficiente, atât între 

membrii grupului, cât și în relațiile externe 

 identificarea și asumarea nevoilor de formare ale grupului 

 oferirea de feedback grupului cu privire la progresul general; să se 

consulte, să solicite feedback și soluții din partea grupului 
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Responsabilitățile în calitate de manager pentru fiecare 

individ sunt: 

 să înțeleagă membrii echipei ca indivizi - personalitatea, aptitudinile, 

punctele forte, nevoile, obiectivele și temerile 

 să asiste și să sprijine indivizii - planuri, probleme, provocări, puncte 

forte și puncte slabe 

 să identifice și să stabilească responsabilitățile și obiectivele individuale 

adecvate 

 să recunoască și să laude indivizii- recunoaște efortul și munca de 

calitate 

 să recompenseze persoanele după caz, cu responsabilități în plus, 

avansare și statut 

 să identifice, dezvolte și să utilizeze capacitățile și punctele forte ale 

fiecărui individ 

 să formeze și să dezvolte fiecare membru al grupului 

 să dezvolte libertatea de acţiune și autoritatea fiecărui individ.  
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5. Rolul leaderilor 

    “Cel mai bun exemplu de leadership, este leadershipul prin 

exemplu” (Jerry McClain). 

Leadershipul se manifestă diferit în organizații, fiind influențat de o 

mare diversitate de factori, cei mai importanți fiind legați de personalitatea 

leaderului, de caracteristicile susținătorilor săi și de specificitatea contextului 

în care acesta evoluează. Interacțiunea acestor elemente stau la baza stilurilor 

de leadership pe care le întâlnim la nivelul organizațiilor, indiferent de 

dimensiunea sau de domeniul lor de activitate. 

Exercitarea rolului de leader, a funcțiilor și responsabilităților 

leadershipului poate să prezinte diferențe semnificative în raport cu natura 

grupului, situațiile particulare și momentul în care apar aceste situații. Cu 

toate acestea, au fost evidențiate câteva funcții generale ale procesului de 

leadership, desemnând principalele responsabilități și roluri aferente 

leaderului, respectiv:  

Executiv - rol legat de coordonarea la vârf a activităților 

grupului și de supravegherea execuției politicilor. 
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Planificator - atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, 

presupunând decizii asupra căilor și mijloacelor prin care grupul 

își atinge scopurile.  

 

Creator de politici- stabilirea de obiective și politici de 

realizare a lor. 

 

Expert- leaderul trebuie să fie o sursă permanent disponibilă 

de cunoștințe și abilități profesionale, chiar dacă el se va baza pe 

expertiza tehnică și asistența altor membrii ai grupului. 

 

Reprezentat al grupului- purtător de cuvânt oficial al 

grupului și canal de comunicare cu exteriorul). 

 

Controlor al relațiilor interne (determinarea aspectelor 

specifice structurii de grup). 

 

Motivator- controlul asupra membrilor grupului prin puterea 

de a oferi recompense și de a aplica pedepse. 
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Arbitru și mediator- controlul conflictelor interpersonale din 

interiorul grupului. 

 

Exemplu- model de comportament pentru membrii grupului, 

ca exemplu pentru ceea ce se așteaptă de la ei. 

 

Simbol al grupului- crearea unității grupului prin oferirea 

unui anumit gen de concentrare cognitivă și dezvoltarea lui ca 

entitate distinctă. 

 

Înlocuitor al responsabilității individuale- degrevează 

membrii grupului de responsabilitatea luării unor decizii 

personale. 

 

Ideolog- sursă de convingeri, valori și standarde de 

comportament pentru membrii grupului. 

 

Figură paternală- servind ca obiect al concentrării emoționale 

pozitive a sentimentelor membrilor grupului. 



 
 

26 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

6. Teorii în abordarea leadership‐ului 

 

Teoria leaderilor înnăscuți – leaderii se nasc, nu se fac. Conform acestei 

teorii leaderul are trăsături definitorii înnăscute, prin urmare nu pot fi leaderi 

decât cei care s‐au născut cu aceste trăsături de personalitate. Această teorie 

neagă posibilitatea dobândirii de abilități și competențe în ceea ce privește 

leadership‐ul, ea a fost contrazisă prin simplul exemplu că nu toate persoanele 

cu abilități înnăscute au devenit leaderi. 

Teoria trăsăturilor personale – leaderii diferă de oamenii echipei lor 

prin anumite caracteristici. S‐au făcut mai multe studii pentru compararea 

trăsăturilor fizice, intelectuale sau de personalitate ale leaderilor și ale celor 

care îi urmează, dar ele au demonstrat că leaderii nu tind să fie mai bine 

adaptați sau să aibă percepții sociale mai precise decât ceilalți. Ca urmare 

această teorie este tratată ca o abordare simplistă a conducerii. 

Teoria stilurilor de conducere – această abordare se focusează pe 

variabilele mediului, care ar putea determina stilul de leadership specific 

pentru anumite situații. Stilurile de obicei comparate sunt cel autoritar și 

democratic care diferă între ele prin accentul pe care‐l pun asupra puterii. 

Conform acestei teorii, nici un stil de leadership nu este perfect pentru toate 

situațiile. 

Teoriile situaționale (contingency theories)‐ se concentrează, în 

principal, asupra sarcinii de rezolvat și asupra poziției leaderului în cadrul 

grupului. Aceste teorii consideră că leaderii trebuie recrutați și/sau promovați 

în funcție de nevoile organizației la un anumit moment de timp. 
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7. Stiluri de leadership2 

 

Stilul autocratic  

Leaderii autocratici au putere totală asupra subordonaților lor. Le 

controlează munca îndeaproape și păstrează relația cu ei la nivel strict 

profesional. Membrii echipei nu sunt deloc implicați în procesul decizional și 

nu au posibilitatea de a face sugestii în legătură cu îmbunătățirea activității. 

Oamenilor li se spune ce trebuie și cum trebuie să facă și se așteaptă urmarea 

exactă a instrucțiunilor. 

Beneficiul acestui gen de leadership este eficiența deosebită a muncii, 

pentru că deciziile sunt luate foarte repede și sarcinile sunt executate eficient. 

Poate crea rezistență în rândul angajaților și o instabilitate a personalului. Este 

recomandat în cazul echipelor neexperimentate dar motivate, în care munca 

este rutinieră și în situații de criză, unde este nevoie de decizii foarte rapide. 

Este cel mai ineficient stil de leadership 

 

Stilul Laissez – Faire 

Denumirea provine din franceză și are sensul de “nu te amesteca” sau “lasă 

lucrurile așa cum sunt”. Leaderii care folosesc acest stil, preferă să‐și lase 

                                                 
2 http://www.lidoproject.eu/wp‐content/uploads/2020/03/ROM‐COURSE‐FOR‐TEACHERS_v02_1a
.pdf,  

http://www.lidoproject.eu/wp‐content/uploads/2020/03/ROM‐COURSE‐FOR‐TEACHERS_v02_1a.pdf
http://www.lidoproject.eu/wp‐content/uploads/2020/03/ROM‐COURSE‐FOR‐TEACHERS_v02_1a.pdf


 
 

28 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

echipa să lucreze pe cont propriu. Le oferă oamenilor libertate totală în 

organizarea și desfășurarea propriei activități. Oferă suport echipei doar 

atunci când acesta este solicitat. 

Leaderii laissez – faire pot fi eficienți dacă monitorizează performanța 

echipei și îi oferă feedback regulat. Este potrivit echipelor formate din oameni 

cu experiență, motivați, cu inițiativă, ce nu au nevoie de supervizare pentru 

a‐și îndeplini sarcinile. 

Beneficiul acestui gen de leadership este acela că oferă angajaților 

satisfacție profesională și îi poate determina să fie foarte productivi. 

Dezavantajul stilului laissez – faire este că, în cazul oamenilor slab 

motivați, cu slabe abilități de managementul timpului, fără experiența și 

abilitățile necesare pentru a lucra individual, eficiența muncii va scădea foarte 

mult. 

 

Stilul Democratic / Participativ 

Acest stil este caracterizat de implicarea membrilor echipei în 

luarea deciziilor. Presupune încurajarea oamenilor pentru a‐și împărtăși ideile 

și sintetizarea tuturor informațiilor pentru lua cea mai bună decizie. Membrii 

sunt încurajați să‐și exprime opinia în procesul decizional, însă 

responsabilitatea deciziei finale revine l ntrolului asupra propriei 

munci.eaderului. 
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Oamenii conduși de un astfel de leader sunt foarte motivați și satisfăcuți 

pe plan profesional, deoarece au sentimentul co 

Dezavantajul acestui stil constă în încetinirea procesului decizional – 

toți membrii echipei sunt încurajați să‐și exprime opinia. Stilul participativ 

este mai puțin recomandat în contextele în care rapiditatea și eficiența 

activității sunt importante, de exemplu în situațiile de criză, în care se poate 

pierde timp prețios cu ascultarea fiecărui membru al echipei. 

Abordarea este potrivită atunci când calitatea muncii este mai 

importantă decât eficiența sau productivitatea și când se pune accentul pe 

munca în echipă. Este recomandat pentru echipele formate din oameni 

experimentați, profesioniști, fiind stilul care poate valoriza cel mai bine de 

expertiza unei astfel de echipe. Este cel mai eficient stil de leadership. 

 

Stilul Transformațional 

Leaderii care folosesc acest stil inspiră oamenii, pentru că se 

așteaptă ca fiecare să dea ce este mai bun din el. Pun accentul pe 

“transformarea” membrilor echipei pentru a deveni mai buni. Apreciază 

inițiativele ce pot aduce valoare adăugată organizației. Stilul transformațional 

conduce la productivitate și angajament crescut din partea membrilor echipei. 

Leaderii transformaționali sunt buni cunoscători ai domeniului 

profesional, sunt energici, nu se feresc să își asume riscuri. Își provoacă 

oamenii să gândească independent. Le crește moralul și motivația, 

inspirându‐i să își alinieze obiectivele personale cu cele ale companiei. 
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Dezavantajul acestui stil este că leaderii au tendința de a acorda atenție 

insuficientă detaliilor. Cu toate că este un stil foarte eficient, există situații în 

care trebuie folosit în combinație cu alte stiluri pentru a asigura eficiența 

activității. 

 

Stilul Orientat către Sarcini 

Leaderii orientați pe sarcini se concentrează pe a‐și determina echipa să își 

realizeze obiectivele. Ei stabilesc roluri, planifică, organizează și monitorizează 

activitatea echipei. Se asigură să standardele de performanță sunt respectate. 

Avantajul principal al acestui stil este că asigură respectarea termenelor 

limită. Este recomandat pentru echipele în care oamenii nu au abilități foarte 

bune de managementul timpului. 

Neacordând atenție nevoilor individuale ale oamenilor, acest stil poate 

duce la scăderea motivației și instabilitatea personalului. 
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8. Leaderul și munca în echipă 

O echipă este formată dintr-un grup de persoane care colaborează 

pentru a atinge un scop comun sau pentru a îndeplini o sarcină asumată de 

către toţi. 

O echipă presupune în mod necesar că fiecare membru al ei va avea o 

anumită responsabilitate faţă de ceilalţi, responsabilitate care este 

proporţională cu nivelul de cunoştinţe şi abilităţi personale ale fiecăruia. 

Deciziile sunt luate într-un mod deschis şi, de câte ori este posibil, echipa va 

folosi metoda consensului ca principală cale de a lua decizii. 

Construirea unei echipe necesită timp şi experienţă şi din această cauză 

se poate spune că nu orice grup de persoane este şi o echipă. Un grup, prin 

definiţie, este format dintr-un număr de persoane între care există o anumită 

relaţie de unificare. 

Managerii preferă să folosească echipe, deoarece: 

• ele sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe, care 

necesită opinii şi cunoştinţe diferite; 

• reprezintă un excelent mediu de învăţare; 

• sunt mult mai orientate către obiective decât organizaţia, în ansamblul 

său, şi îşi stabilesc mult mai uşor o viziune şi un scop propriu; 

• valorifică mai bine resursele fiecărui membru; 



 
 

32 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

• sunt mai flexibile decât grupurile organizaţionale pentru că pot fi mult 

mai uşor formate, dizolvate, reorganizate, redimensionate; 

• cultivă loialitatea şi funcţionează pe principiul “toţi pentru unul şi 

unul pentru toţi”. 

• favorizează delegarea de responsabilităţi pentru că oferă garanţia de a 

controla comportamentul membrilor săi, prin norme proprii. 
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9. Coaching 

 

În întreaga lume există leaderi care se confruntă cu diferite situații de 

viață și decizii complexe, iar coaching‐ul are o mare contribuție în a‐i ajuta la 

realizarea lor. Coaching‐ul este o tehnică eficientă ce contribuie la sprijinirea 

persoanei în a‐și identifica și valorifica la maximum talentele și capacitățile 

personale. Acesta utilizează o gamă largă de abilități de comunicare (precum 

ascultarea, punerea de întrebări, clarificarea, etc.) pentru a ajuta leaderul să‐și 

schimbe perspectivele și să descopere soluții pentru atingerea obiectivelor. 

Practicarea coaching‐ului presupune acumularea de know‐how, iar învățarea 

se bazează mai mult pe dobândirea de abilități decât, pe acumularea de simple 

noțiuni teoretice într‐un anumit domeniu. 

Coachingul este folosit atât pentru: dezvoltarea personală, probleme de 

viață (life coaching), pentru dezvoltare organizațională, cât și în domeniile 

profesionale (educație, sport, muzică, business, teatru, oratorie, etc.). Spre 

deosebire de metodele educative tradiționale, standard, coachingul oferă 

modalități personalizate, independente de învățare. Ține cont de stilul propriu 

al leaderului, de agenda acestuia și de nevoia lui în cadrul instituției. 

Coaching‐ul este o metodă nouă și specială de formare și dezvoltare 

personală, care urmărește ridicarea nivelului calitativ al performanțelor și al 

capacității de învățare a leaderului, și un proces psihologic ce duce la 

schimbare comportamentală. 



 
 

34 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

 

Modele de coaching: 

 Investigația apreciativă: vizează calitățile, resursele, competențele și 

oportunitățile individului, în loc de problemele acestuia. Este scoasă în 

evidență capacitatea persoanei de a reflecta asupra problemelor sale și 

de a și le soluționa. 

 Coachingul reflexiv: pornește de la reflectarea asupra problemelor 

proprii ale individului, fără să se simtă obligat să dea un răspuns. 

 Coachingul observațional implică de obicei 3 faze: 

- observarea și colectarea datelor (coach‐ul îl observă pe leader în 

timpul activităților, apoi îi oferă un feedback direct și constructiv); 

- analiza (se analizează datele colectate și se stabilesc aspectele care 

reclamă coaching); 

- formularea de strategii și planuri de acțiune, menite să ducă la 

realizarea obiectivelor și a rezultatelor definite în faza a doua. 

 Coachingul colegial: când unul dintre interlocutori are un nivel superior 

de expertiză și‐i oferă celuilalt feedback, asistență, alternative, sugestii 

sau când cei doi interlocutori au un nivel compatibil de pregătire și 

experiență și care se observă reciproc și‐și oferă feedback și sprijin în 

situații de învățare comune. 

 Coachingul sistemic: este oferit leaderilor / managerilor și urmărește 

recunoașterea de către aceștia a locului pe care‐l ocupă în sistem și a 

modului în care schimbările individuale pe care le realizează 

influențează sistemul în ansamblu. 
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 Coachingul de echipă sau de grup: implică lucrul cu mai mulți indivizi 

într‐o serie de sesiuni tip atelier (workshop), de‐a lungul câtorva 

săptămâni sau luni.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  https://proform.snsh.ro/campanie‐online/coaching‐ul‐noua‐tehnologie‐de‐invatare‐si‐schimbare,  
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METODOLOGIE 

 

Nr.
crt. 

Tematica 
sesiunii 

Obiectivele 
sesiunii 

Conținutul 
sesiunii 

 

Metode Timp 
(orienta

tiv) 

Desfășurare sesiune 

1. Abilități 
interpersonale.  
Empatia  
 
 

Participantii 
se vor 
familiariza cu 
noțiunile de 
abilitate,  
abilitate 
socială, 
comunicare, 
motivație, 
empatie  

Abilități 
interpersonale  
Competențe de 
relaționare 
Empatia 
Funcțiile 
empatiei 

Prezentare 
interactivă 
Joc de grup 
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 
Discuţii 

90 min 
 

Activitate de cunoaștere: 
Trei adevăruri și o minciună 
 
Fiecare participant primește o foaie 
de hârtie și un pix cu care își notează 
numele și patru informații, la 
alegere, despre el. De ex.: „Lui 
Andrei îi place să cânte, să joace 
fotbal, să mănânce pepene galben și 
are două pisici albe”. Apoi 
participanții circulă cu hârtia și fac 
perechi cu un alt participant căruia îi 
arată hârtia, încercând să ghicească 
fiecare minciuna. 
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Acest exercițiu are ca scop 
destinderea participanților, mai ales 
dacă aceștia se cunosc deja. În acelasi 
timp, îi face pe oameni să se apropie 
mai mult și să realizeze  diferențele și 
lucrurile pe care le au în comun (20 
min). 
 
Întrebări debriefing: Cum a fost 
acest exerciţiu? A fost greu sau uşor 
să descoperiţi minciuna? Pe ce 
strategii v-aţi bazat? Aţi descoperit 
ceva nou/ interesant la ceilalţi 
participanţi? 
 
Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (15 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min). 
 
 



 
 

39 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

40 min sunt alocate pentru lucru pe  
Fișa nr. 1. Profilul 
autocunoașterii 
 
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant răspundă la întrebările 
fișei ce vizează calitățile și stilul de 
comunicare. 
Formatorul va solicita fiecărui 
participant să participe la discuții,  
răspunzând la următoarele întrebări:  
• Cât de repede recunoașteți ce 
gândesc și ce simt ceilalți? 
• Sunteți capabil să vă adaptați rapid 
stilului de comunicare în funcție de 
situație? 
• Vi se pare ușor să vă autodescrieți? 
• Care credeți că sunt calitățile 
esențiale sau critice ale unui leader? 
 
Fiecare participant își va contura 
propria concluzie. 
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Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min). 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
De exemplu: „Mi se pare că cele mai 
importante chestiuni discutate până 
acum sunt… Am uitat ceva?”. 
 

2. Leadership. 
Definiție 

Participanții 
vor identifica 
elementele 
definiției 
leadership-
ului;  
leader 

Concepte și 
definiție; 
Abordări ale 
leadership-
ului.  
 
 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (25 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (15 min). 
 
45 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 2. în legătură cu profilul 
domeniilor de leadership. 
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să bifeze trei domenii 
supra cărora ar dori să lucreze, 
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alegând dintre Comunicarea- 
interpersonală și organizațională; 
Delegarea și imputernicirea celor din 
jur; Formarea și managementul 
echipei; Lucrul cu echipe virtuale; 
Convingerea și influențarea celorlalți. 
 
Fiecare participant își va stabili 
ordinea de prioritate a celor 3 
domenii. 
 
Întrebări discuţii: Cum a fost acest 
exerciţiu? A fost greu să stabiliţi 
prioritatea? Cum aţi făcut acest 
lucru? Aţi observat puncte comune 
în alegerile participanţilor? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min). 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
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3. Leadership 
versus 
management  

Participanții 
vor identifica 
diferentele 
dintre dintre 
leader și 
manager  

Leader si 
manager- 
diferențe din 
punct de 
vedere al 
viziunii, 
motivației și 
elanului 
 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 
Exerciţiu de 
grup 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (25 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (15 min). 
 
45 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 3 care solicită identificarea 
diferențelor dintre manager și leader, 
pornind de la câteva afirmații. 
 
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să aleagă pe cine 
caracterizează cel mai bine 
propoziţia: un leader sau un 
manager. 
 
Fiecare participant va lectura și nota 
propria opțiune. 
 
În a doua etapă a exerciţiului, 
participanţii sunt împărţiţi în 2 
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grupuri, primul grup trebuie să 
stabilească şi să selecteze propoziţiile 
care se referă la leader, iar al doilea 
cele cu privire la manager. La final, 
fiecare grup prezintă alegerile făcute 
şi se discută în grupul mare. 
 
Întrebări discuţii: Cum a fost acest 
exerciţiu? A fost greu să distingeţi 
între manager şi leader? Aţi găsit 
propoziţii care i-ar putea 
caracteriza pe ambii? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min). 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
 

4. Modelul celor 
trei cercuri 

Participanții 
vor define 
elementele 

Diferențierea 
între nevoile 
persoanelor, 

Prezentare 
interactivă  
Discuţii/ 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
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componente 
al modelului 
celor 3 
cercuri 

cele legate de 
sarcină și, 
nevoile 
persoanelor: 
individuale și 
ale grupului 

Dezbatere 
Exerciţiu de 
grup 

comun specific (20 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
55 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 4. 
 
Formatorul împarte participanţii în 3 
grupuri şi le solicită să citească cele 5 
spețe și să bifeze varianta pe care o 
consideră prauzibilă din punctul lor 
de vedere (Manager sau Leader). 
Apoi, fiecare grup va argumenta 
alegerea făcută la fiecare studiu de 
caz.  
 
Fiecare grup va alege apoi unul 
dintre studiile de caz al unui Leader 
şi vor reprezenta grafic cum anume 
acel leader se încadrează în modelul 
celor 3 cercuri. La final, fiecare grup 
are 5 minute să îşi prezinte 
reprezentarea. 
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Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
 

5. Rolul leaderului  Participanții 
vor identifica 
situațiile în 
care un 
leader poate 
avea diferite 
roluri  

Tipologie 
roluri leader 

Prezentare 
interactivă  
Joc de rol 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (20 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
55 min sunt alocate pentru lucru pe 
grupuri. 
Formatorul va solicita ca cei 12 
participanți să se împartă în 3 
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grupuri de lucru (4 membri fiecare). 
Astfel, fiecare grup, pe rând, va 
exemplifica cel puţin 3 roluri ale 
leaderului în diferite contexte 
organizaționale și va prezenta modul 
în care se manifesta, prin jocuri de 
rol. Celelalte două grupuri trebuie să 
ghicească despre ce rol este vorba. 
 
Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? Cum v-aţi simţit? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min). 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
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6. Teorii în 
abordarea 
leadership‐ului 

Participanții 
vor contura 
elementele 
specifice 
fiecarei teorii 
consacrată 
leadership-
ului 

Teoria 
leaderilor 
înnăscuți 
Teoria 
trăsăturilor 
personale 
Teoria 
stilurilor de 
conducere 
Teoriile 
situaționale 

Prezentare 
interactivă  
Exerciţiu de 
grup 
Joc de 
creaţie 
 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (10 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min). 
 
65 min sunt alocate pentru lucru pe 
grupuri 
Formatorul va invita ca cei 12 
participanți să se împartă în 4 
grupuri, să discute şi apoi fiecare 
grup să-și spună punctul de vedere și 
să argumenteze care teorie din cele 
prezentate este de actualitate și în ce 
tip de situație poate fi aplicată. 
 
Ín a doua parte, fiecare grup va trage 
la sorţi una dintre teorii, pe care 
membrii grupului vor trebui să o 
reprezinte într-un mod creativ: 
desen, text creativ, joc de rol/ teatru,  
mima, folosind colajul etc. 
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La final, fiecare grup prezintă această 
reprezentare şi sunt trase concluziile. 
 
Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min) 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
 

7. Stiluri de 
leadership 
 

Participanții 
se vor 
familiariza cu 
diferite stiluri 
de leadership 

Stilul 
autocratic 
Stilul Laissez – 
Faire 
Stilul 
Democratic / 
Participativ 
Stilul 

Prezentare 
interactivă  
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 
Discuţii/ 
Dezbatere 
 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (25 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (15 min). 
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Transformațio
nal 
Stilul Orientat 
către Sarcini 

45 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 5.  
 
Formatorul va solicita ca fiecare 
participant să identifice un răspuns 
pentru fiecare întrebare: 

 Cu care dintre următoarele stiluri 
de leadership vă identificați cel 
mai mult? 

 Dați câteva exemple care să arate 
că aveți stilul respectiv. 

 
Fiecare participant își va prezenta 
punctul de vedere. 
 
Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? 
 
Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor (5 min). 



 
 

50 
Proiect derulat de:   

 
 
 
 

Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
 

8. Leaderul și 
munca în echipă 

Formarea 
echipei; 
comunicarea 
în cadrul 
echipei; 
Roluri în 
cadrul 
echipei; 
 

Motivarea 
personalului; 
Crearea unei 
culturi a 
motivației; 
Asigurarea 
cooperării; 
Formarea și 
dezvoltarea 
echipei de 
înaltă 
performanță. 

Prezentare 
interactivă  
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 
Discuţii/ 
Dezbatere 
Simulare 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (10 min). 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (5 min). 
 
70 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 6. 
 
Formatorul va solicita fiecărui 
participant să acorde un punctaj 
pentru aspectele de mai jos: 
1. În ce măsură  sunteți dispus să vă 
exprimați cu glas tare preocupările și 
sentimentele reale în fața echipei ? 
2. În ce măsură credeți că ceilalți 
membri ai echipei sunt dispuși să-și 
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exprime cu glas tare preocupările și 
sentimentele reale în fața echipei ? 
3. Cît de multe știți despre procesele 
de echipă? 
4. Vă face plăcere să lucrați alături de 
ceilalți ? 
Participanţii care doresc pot să 
împărtăşească răspunsurile lor. 
 
Pentru partea a doua a fișei, 
participanţii sunt împărţiţi în 2 
grupuri, sunt rugaţi să discute şi apoi 
să prezinte calitățile unei echipe de 
succes și modul de cooperare a 
nivelul echipei. 
 
Apoi, celor două grupuri li se oferă 
un context, o situaţie în care este 
necesar lucrul în exhipă. Unul din 
grupuri este rugat să simuleze cum s-
ar comporta o echipă disfuncţională 
în acea situaţie, iar celălalt grup cum 
ar arăta o echipă funcţională. În 
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ambele cazuri accentul este pus pe 
comportamentul şi reacţiile 
leaderului. 
 
Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? Cum v-aţi simţit făcâd 
parte dintr-o echipă disfuncţională? 
Cum v-aţi simţit făcâd parte dintr-o 
echipă funcţională? Ce diferenţe aţi 
observat  în comportamentele 
leaderilor?   
 
Au loc discuţii finale, iar formatorul 
realizează fixarea cunoștințelor (5 
min) 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
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9. Coaching Participanții 
vor cunoaște 
elementele 
componente 
ale coaching-
ului 

Modele de 
coaching 
 

Prezentare 
interactivă 
Exerciţii de 
auto-
reflecţie 
Discuţii/ 
Dezbatere 
Exerciţiu de 
grup  
 

90 min Formatorul livrează noţiunile 
teoretice care structurează 
informaţia şi dezvoltă un limbaj 
comun specific (15 min) 
Dezbateri pe baza informațiilor 
primite (10 min) 
 
60 min sunt alocate pentru lucru pe 
Fișa nr. 7. 
Formatorul va anunța următoarea 
tematică: 
Întrebarea 1: Ce îmbunătățiri vreți să 
aduceți în viața dvs.? 
Fiecare participant va face o listă cu 
5-10 lucruri dorite. Lista poate 
cuprinde experiențe, sentimente, 
aspirații, etc… 
Întrebarea 2: La ce ați putea să 
renunțați în viața dvs.? 
Fiecare participant va face o listă cu 
5-10 lucruri. Lista poate cuprinde 
conflicte, probleme de sănătate, etc… 
Fiecare participant va compara cele 2 
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liste și va alege 3 cele mai importante 
lucruri din ambele liste. 
 
În a doua etapă, se formează 4 
grupuri, participanţii din fiecare grup 
vor trebui să identifice ce lucruri au 
comune şi diferite pe cele două liste 
şi vor trebui să negocieze să aleagă 
câte 3 lucruri pentru fiecare listă. 
Fiecare grup îşi prezintă alegerile din 
fiecare listă. 
 
La final, cele 4 grupuri vor negocia, 
astfel încât vor rămâne câte 3 lucruri 
pentru fiecare listă. 
 
Întrebări discuţii: Ce v-a plăcut cel 
mai mult la acest exerciţiu? Ce nu v-
a plăcut? Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? Cum v-aţi simţit? Ce 
strategii aţi utilizat pentru a face 
alegerile? Cât de greu sau uşor v-a 
fost? 
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Formatorul realizează fixarea 
cunoștințelor, punând accentul şi 
întrebând participanţii despre rolul 
coachingului pentru un leader (5 
min). 
Recapitulează lucrurile esențiale care 
au fost aduse în discuție. Verifică 
dacă participanții au înțeles 
elementele de bază.  
 

10. Evaluare  și 
sesiune de 
feedback 

  Auto-
reflecţie 
Discuţii 
Chestionar 
de feedback 

90 min Formatorul rezumă ce s-a realizat 
prin repetarea subiectului cursului şi 
a părţilor principale ale acestuia (20 
min.) 
Formatorul evaluează cursul 
împreună cu participanţii, cerându-le 
participanţilor să spună fiecare pe 
rând ce au învăţat din curs şi ce ar 
dori să pună în practică din lucrurile 
învăţate. (40 min.) 
 
Ca o variaţie: ei pot lipi post-it-uri pe 
o tablă sau pe flipchart, de o parte cu 
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elementele învăţate, de altă parte cu 
ceea ce ar dori să pună în practică. 
 
Evaluarea orală va fi suplimentată şi 
de o evaluare scrisă. Participantii vor 
completa formularul de feedback (20 
min.) 
 
Formatorul spune grupului care sunt 
impresiile şi sentimentele despe curs. 
(5 min.) 
 
Formatorul va lăsa datele de contact, 
în cazul în care participantii doresc 
să-l contacteze dacă au întrebări 
despre subiectul cursului. (5 min.) 
 

     900 
min/ 
15h 
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Anexe. Fișe de lucru 
 
Fișa 1. Profilul autocunoașterii 
 

 Cât de des căutați în mod deliberat un feedback asupra 

comportamentului și calităților dvs. și de leadership? 

 Cât de des reflectați asupra comportamentului dvs.? 

 În cursul unei zile de muncă tipice, câtă atenție acordați propriilor 

sentimente? 

 Cât de repede recunoașteți ce gândesc și ce simt ceilalți? 

 Sunteți capabil să vă adaptați rapid stilului de comunicare în 

funcție de situație? 

 Vi se pare ușor să vă autodescrieți? 

 Care credeți că sunt calitățile esențiale sau critice ale unui leader? 
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Fișa 2.  
Profilul domeniilor de leadership 1 
 
Bifați trei domenii asupra cărora ați dori să lucrați: 

 Comunicarea- interpersonală și organizațională; 

 Delegarea și imputernicirea celor din jur; 

 Formarea și managementul echipei; 

 Lucrul cu echipe virtuale; 

 Convingerea și influențarea celorlalți; 

 Promovarea învățării și dezvoltării în organizație; 

 Aptitudini de prezentare; 

 Managementul conflictelor; 

 Efectuarea evaluării performanțelor; 

 Soluționarea problemelor; 

 Control eficace al stresului și tensiunilor; 

 Echilibrul între muncă și viață; 

 Gestionarea timpului și stabilirea priorităților; 
Altele 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Stabiliți ordinea de prioritate a celor 3 domenii pe care le-ați bifat: 
 
1. 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
2. 
.......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................... 
3. 
.......................................................................................................................
............................................................................................ ........................... 
4. 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................... ............. 
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Fișa 3. Manager sau Leader 
 
Alegeţi pe cine caracterizează cel mai bine propoziţia: un leader sau un 
manager. În dreptul fiecărei propoziţii notaţi L (dacă este vorba de leader) sau 
M (dacă este vorba de manager) 

 
 
1. Succesul este recompensat individual . . . . .  
2. Controlează riscurile . . . . . 
3. Accent pe rezultate pe termen lung . . . . . 
4. Vede lucrurile în ansamblu . . . . . 
5. Cel puțin 30% dintre angajați sunt dispuși să îl urmeze, deși nu are o 
funcție de conducere . . . . 
6. Este reactiv . . . . . 
7. Are abilități sociale extraordinare, dar nimeni nu îl urmează cu 
încredere . . . . . 
8. Planifică atent lucrurile . . . . . 
9. Contează impactul social dincolo de propria organizaţie . . . .  
10. Pune accent pe echipă . . . . . 
11. Este intuitiv  . . . . . 
12. Este expert în relaţiile sociale  . . . . . 
13. Este ”creierul” organizaţiei  . . . . . 
14. Pune accent pe obiective . . . . . 
15. Accentul este pus pe profitabilitate . . . . . 
16. Controlează procesul prin care sunt atinse obiectivele . . . . . 
17. Nu are încredere în sine, este timid/ă, dar ceilalți îl urmează . . . . . 
18. Strategia organizaţiei este concepută de sus în jos . . . . . 
19. Transmite energie . . . . . 
20. Pune accent pe principii . . . . . 
21. Abordează inovator problemele . . . . . 
22. Schimbă regulile în funcţie de situaţie . . . . . 
23. Există o singură modalitate clară de a face lucrurile . . . . . 
24. Administrează resursele organizaţiei . . . . . 
25. Transmite misiunea şi viziunea celor din jur… 
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Fișa 4. Leader sau Manager 
 
Bifaţi varianta pe care o consideraţi corectă (MANAGER sau LEADER) 
pentru studiile de caz de mai jos. Argumentaţi alegerea făcută la fiecare 
studiu de caz într-o frază. 
 
a. Mihaela este directoarea departamentului de resurse umane din cadrul 
firmei X şi are 40 de ani. Este foarte fermă în modul în care îşi face treaba, 
hotărâtă să răzbească în viaţă indiferent de greutăţile de care se pare că are 
parte tot timpul. A absolvit un Masterat în Resurse Umane la Budapesta, este 
combativă, mai ales cu alte femei şi atentă tot timpul la modul în care 
subordonaţii lucrează. A ajuns cu greu în poziţia actuală, de aceea vrea să fie 
cât mai sigură că nu apar probleme şi îndrumă atent efortul celorlalţi. 
Angajaţii o respectă, dar unii dintre ei se tem de ea. 

LEADER  
 
 
b.Tudor excelează în tot ceea ce face şi cere şi de la ceilalţi din jur acelaşi lucru. 
Este director în departamentul de vânzări a unei filiale regionale ce face parte 
dintr-un concern elveţian. Este atent tot timpul la dinamica pieţei şi odată ce 
se schimbă ceva, ia măsuri pentru ca departamentul să poziţioneze favorabil. 
Odată identificate obiectivele, stabileşte seturi clare de sarcini pentru fiecare şi 
aşteaptă ca ele să fie respectate. Cei care greşesc sunt sancţionaţi, pentru a 
evita un comportament viitor asemănător.  

LEADER   

 
 
c. Virgil  este un angajat model din cadrul departamentului de marketing, care, 
a fost recompensat pentru competenţa lui cu postul de director al 
departamentului de marketing dintr-o filială nou deschisă. Este încântat de 
noul post şi a început prin a angaja un grup cât mai divers de oameni, cu 
experienţe diferite şi cu care consideră că poate comunica eficient. Investeşte 
în construirea echipei, analiza în comun a practicilor de succes şi cere constant 
feedback pentru a ajusta procedurile anterioare astfel încât să fie acceptate şi 
înţelese de către toţi. Eficienţa angajaţilor este evaluată după o serie de 
indicatori stabiliţi de comun acord: costuri pe proiect, idei inovatoare , 
atitudine, respectarea principiilor şi gradul de dezvoltare profesională a 
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acestora. Îi pregăteşte pentru o varietate cât mai mare de situaţii care pot să 
apară.  

LEADER  

 
 
 
d. Simona este responsabila departamentului de relaţii cu publicul şi trebuie 
să aducă forţa de muncă necesară. Este atentă la persoanele care pot să lucreze 
pe programul organizaţiei, care acceptă un salariu mai mic (economiile sunt 
importante). Investeşte în instruirea angajaţilor astfel încât să corespundă 
standardelor de performanţă identificate de ea; le atribuie clar sarcini la 
fiecare şi nu ezită să le explice angajaţilor atunci când i se cere. Îi evaluează în 
funcţie de eficienţă, numărul de telefoane date pe oră, încadrarea în buget. Pe 
cei care merită îi recompensează cu dărnicie. Dintre persoanele amintite în 
celelalte studii de caz, este cea mai eficientă şi are cel mai mare pachet salarial.  

LEADER  
 
 
 
e. Sandu este noul director tehnic  al corporaţiei HB&BS, cea mai mare 
producătoare de dispozitive de suport pentru construcţii metalice. A studiat la 
Technical University of Berlin fiind apreciat de colegi şi colaboratori. Păstrând 
legătura cu foştii colaboratori a aflat de noua oportunitate profesională şi în 
urma unei serii de 5 interviuri a obţinut slujba la HB&BS. În prima lună de 
muncă, în urma unor analize SWOT făcute cu noii colegi, au fost identificate o 
serie de puncte slabe şi oportunităţi pe piaţa lor. Natural au început să se 
formeze ”think-tank-uri” focalizate pe aspecte specifice şi au început să apară 
soluţii de la toate nivelurile organizaţiei, iar aceste nu au întârziat să dea roade 
odată ce au fost puse în aplicare. Fiecare angajat părea să ştie ce trebuie făcut. 
Efectul sinergic generat de noul venit a fost remarcat imediat de către cei din 
jur şi de către management.  

LEADER   
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Fișa 5. Profilul domeniilor de leadership 2 
 
 

 Cu care dintre următoarele stiluri de leadership vă identificați cel 

mai mult? 

Vizionar: e un arhitect al schimbării, pune tradiția sub semnul 

întrebării. 

Tradițional: e hotărât, își respectă angajamentele. 

Negociator: își îndeplinește obiectivele, provoacă, este adaptabil. 

Carismatic: are puternice aptitudini interpersonale, este persuasiv, 

are capacitatea de a influența, comunică excelent. 

 Dați câteva exemple care să arate că aveți stilul respectiv. 

 Puteți enumera trei dintre calitățile dvs. personale? 
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Fișa 6. Profil pentru membrii echipei 
 
Pe o scară de la 1 (foarte puțin) la 10 (foarte mult), acordați-vă un punctaj 

pentru unele dintre aspectele de mai jos: 

  

1. În ce măsură  sunteți dispus să vă exprimați cu glas tare preocupările și 

sentimentele reale în fața echipei ? 

2. În ce măsură credeți că ceilalți membri ai echipei sunt dispuși să-și exprime 

cu glas tare preocupările și sentimentele reale în fața echipei ? 

3. Cât de multe știți despre procesele de echipă? 

4. Vă face plăcere să lucrați alături de ceilalți ? 

5. Numiți trei calități ale unei echipe de succes. 

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

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

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

6. Cum obțineți cooperarea membrilor de echipă ? 

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

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

................................................................................................................................ 
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Fișa 7. Exercițiu 
 
Întrebarea 1: Ce îmbunătățiri vreți să aduceți în viața dvs.? 
Faceți o listă cu 5-10 lucruri pe care vă doriți să le aveți. Lista poate cuprinde 
experiențe, sentimente, aspirații, etc… 
 
 
 
 
 
 
Întrebarea 2: La ce ați putea să renunțați în viața dvs.? 
Faceți o listă cu 5-10 lucruri la care puteți să renunțați. Lista poate cuprinde 
conflicte, probleme de sănătate, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
Comparați cele 2 liste și alegeți 3 cele mai importante lucruri.  
 
 
 
 
 
 
 
Discutați despre cum vă ajută aceste priorități și ce trebuie să faceți pentru a le 
realiza. 
 
 
 


