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Ce este un lider? 

 

S-au luat în considerare trăsături de caracter, fizice şi de personalitate precum: 

agresivitate, ambiţie, decizie, dominare, iniţiativă, inteligenţă, înălţime, greutate, aspect 

fizic, încredere în sine, toate în încercarea de a vedea dacă există vreo legătură cu cei 

consideraţi a fi lideri. 

 

Studiile au ajuns la concluzia că liderii, comparativ cu, să le spunem non-liderii, ca 

statură, sunt mai înalţi, cu încredere mai mare în ei, caută soluţii noi şi sunt mai 

inteligenţi. Nu a fost găsită însă o combinaţie de trăsături care să diferenţieze liderii de 

ceilalţi. 

 

Liderii se nasc, nu se fac sau există trăsături cu care nu ne naştem dar se dobândesc ? 

– iată întrebarea la care studiile mai caută răspunsuri. 

 

Cu toate acestea, există însă nişte caracteristici personale care sunt menţionate 

adesea atunci când se vorbeşte despre cineva ca fiind lider: 

Viziune globală 

Pasiune 

Inteligenţă peste medie (IQ 110 – 140) 

Iniţiativă 

Încredere în sine 

Curaj 

Integritate (autocunoaştere, sinceritate) 

Fermitate 

Încredere 

Charismă 

Capacitatea de a influenţa, persuasiune 

Capacitate de a cunoaşte şi de a relaţiona cu oamenii 
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Viziune şi capacitatea de a o comunica 

 

Criticii vin însă şi spun: 

Nimeni nu are toate calităţile ideale pentru a conduce 

Există prea multe excepţii 

Chiar dacă ai caracteristicile menţionate nu înseamnă că eşti şi un lider 

Descrierile sunt vagi 

 

Liderii sunt capabili să-i influenţeze pe ceilalţi pentru că au putere. Puterea poate să fie 

una sau o combinaţie între următoarele forme: 

 

Puterea formală – derivă din autoritatea sau poziţia legitimă avută în companie 

Puterea dată de administrarea şi controlul recompenselor  

Puterea coergitivă – dată de administrarea şi controlul pedepselor (concediere, 

reprimare etc.) 

Puterea expertului – bazată pe cunoştinţe, experienţe, abilităţi deosebite pe care liderul 

le are 

Puterea de a fi punct de referinţă – se bazează pe caracteristicile personale ale 

liderului, ce-l fac să fie “atrăgător”. Se spune despre unii indivizi că au “charisma”, o 

formă a acestui tip de putere. O altă formă în care se exprimă acest tip de putere poate 

să derive din asocierea unei persoane cu un alt lider puternic (“eminenţele cenuşii” din 

spatele conducătorilor) 

 

 Lideri informali în grup 

 În orice grup există un risc ca cineva să încerce să fie un lider informal, ceea ce 

este un mod confortabil de viață. A fi un lider informal înseamnă, desigur, că tu poți 

influența activitățile într-o mare măsură, dar fără să-ți asumi în mod formal nicio 

responsabilitate. 

 Daca ați observat că există unul sau mai multi lideri informali puternici, situația 

necesită o rezolvare imediată. Există mai multe variante de actiune. O alternativa ar fi 
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"alierea" ta cu liderul informal, prin furnizarea de informații și încredere aratată acestuia. 

Vei proceda așa doar în situația în care ești ferm convins că tu și liderul informal gândiți 

la fel și că el este loial firmei. Dacă totul merge bine, liderul informal iți va sprijini 

deciziile și acțiunile.  

 Aceasta înseamnă că în mod gradual conducerea îți va fi transferată, atât timp 

cât echipa va vedea că tu ești în spatele a orice – și ai și puterea formală. 

Dacă liderul informal este un caracter negativ, sau este o persoană care nu dorește 

ceea ce doresti tu sau firma și care se opune într-un mod care disturbă activitatea, 

trebuie să rezolvi situația prin a discuta cu acesta despre ea și despre ce aștepți tu din 

partea lui. Trebuie să-i explici pur și simplu că o astfel de situație și comportament 

negativ nu pot fi tolerate.  

 Acest tip de problema nu trebuie confundată cu aceea a oamenilor care au opinii 

diferite sau păreri individuale. Opiniile diferite și discutiile pozitive conduc la dezvoltare. 

Liderii informali negativi se refera la oameni care doresc să aiba influență pentru a 

cauza dezordine și care nu au o directie pozitivă pe termen lung. Un posibil motiv 

pentru un astfel de comportament ar fi că ei doreau defapt postul pe care tu l-ai obținut 

deja. O complicație în plus pentru a rezolva situația unui lider informal negativ este 

atunci când acestia nu sunt conștienți de modul în care sunt percepuți de cei din jur și 

de modul în care afectează firma. Aceasta presupune o și mai mare claritate din partea 

ta, și ar trebui să ai exemple clare despre ce este greșit, în discuția cu acesta. 

 

 Cum s ă conduci oamenii ? 

 Secretul unui lider de succes constă în stilul său de a conduce. Influențarea 

compartamentului celor din jur nu trebuie înţeleasă ca un eveniment singular. Este o 

munca complexa in care fiecare minut trebuie folosit cu înțelepciune.  

 Așa cum spuneam, lidership-ul constă în orice încercare de a influența 

comportamentul unui alt individ sau grup. Conducătorii de succes ‘fac’ lucrurile să se 

întâmple. Ei știu ce va urma, planifică strategia de realizare și pașii ce trebuiesc 

parcurși pentru a atinge obiective.  

 Managementul lucreaza cu și prin alții pentru a îndeplini obiectivele organizației.  
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Introducere în “Inteligen ţa emotional ă” 

 

 

Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă 

a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc). 

Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor noastre, cu un minim de conflicte inter şi 

intra-personale. 

Ne-am întrebat adeseori ce îi face pe unii oameni, cu un coeficient de inteligenţă mediu 

sau chiar scăzut, să reuşească în carieră. Ce ii face pe alţii, cu un IQ ridicat, să aibă 

eşecuri, să stagneze în carieră? Răspunsul la acest aparent paradox este modul în 

care fiecare dintre ei îşi foloseşte inteligenţa emoţională (EQ).  

Chiar daca o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, daca nu îşi cunoaşte 

şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele, poate întâmpina dificultăţi în 

încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională de succes. 

Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere îşi dau seama cum sentimentele lor îi 

afectează, atât pe ei, cât şi pe cei din jur.  

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să ne punem în valoare aptitudinile 

intelectuale, creativitatea. Ne asigură reuşita, atât în plan personal, cât şi în cel 

profesional.  

 

 

 

 

Elementele inteligen ţei emo ţionale: 

 

 

1. Cunoa şterea emo ţiilor personale 

Cunoaşterea emoţiilor personale presupune identificarea şi exprimarea lor coerenta, 

într-un context dat. În orice relaţie exprimăm informaţii, sentimente, fapte, amintiri. 
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Uneori însă, ne este greu să exprimăm clar ceea ce vrem să spunem sau simţim - nu 

suntem coerenţi, iar alteori ne este greu să înţelegem ceea ce ni se spune - intenţia 

care se ascunde in spatele cuvintelor. Aceste situaţii sunt generatoare de conflict. 

Pentru a le evita este important să putem codifica şi decodifica mesajele transmise, la 

nivelul verbal sau non-verbal, astfel încât să transmitem şi să înţelegem corect sensul 

mesajelor. 

 

2. Gestionarea emo ţiilor 

Gestionarea emoţiilor se referă la capacitatea noastră de a alege modalitatea prin care 

ne vom exprima într-o anumită situaţie.  

Pentru a ne gestiona emoţiile este important să ţinem cont de: 

Ce exprimăm?  

Cum exprimăm?  

Când exprimăm?  

Unde exprimăm?  

Cui exprimăm?  

 

3. Direc ţionarea emo ţiilor c ătre scop 

Scopul este criteriul după care ne gestionăm emoţiile. Este important să ţinem cont de 

ceea ce vrem să facem sau să obţinem, în mod concret:  

durata în timp - când vrem să atingem scopul  

participanţi - de cine avem nevoie  

strategie - ce paşi trebuie urmaţi  

resurse - de ce avem nevoie  

 

4. Empatia 

Este capacitatea de a intui sau de a recunoaşte emoţiile celorlalţi. Empatia nu 

înseamnă să trăim emoţiile altor persoane, ci să le înţelegem pornind de la experienţele 

noastre. 
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5. Capacitatea de a construi rela ţii interpersonale pozitive 

Arta inteligentei emoţionale se rezumă în cadrul acestei componente. 

Astfel, avem posibilitatea de a ne crea propriile relaţii folosind elementele menţionate 

până acum: ne fixăm scopurile, ne canalizam energia şi emoţiile în funcţie de scop 

(folosind empatia ca instrument), ne exprimam şi identificăm emoţiile într-un mod 

coerent. Vom fi conştienţi de responsabilitatea noastră şi a celorlalţi în relaţiile 

interpersonale. Acest lucru ne va ajuta să reducem conflictele şi să comunicăm eficient. 

 

 Dezvoltarea încrederii în sine 

Reusita în activitatea profesionala este strâns legata de încrederea pe care ne-o 

acordam noua, dar si celorlalti, atunci când relationam. Încrederea de sine presupune 

cunoasterea propriilor resurse, exprimarea clara a nevoilor si dorintelor, acceptarea 

limitelor si formularea corecta a scopurilor. Constientizarea acestor elemente ne 

permite sa actionam adecvat în situatiile importante din activitatea profesionala. Multe 

persoane par pline de incredere. De multe ori, insa, In spatele acestor masti dezvol tate 

in timp se ascund frici care influenteaza direct performanta profesionala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoa şterea şi în ţelegerea propriilor emo ţii 

(Conştientizarea) 

 

Accepta ţi propriile emo ţii 
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Oricare ar fi emoţiile dumneavoastră acceptaţile că vă aparţin. Realizaţi că eul 

dumneavoastră interior face ce poate mai bine în acel moment. Nu vă este de folos să 

vă necăjiţi că nu puteţi simţi într-un anumit fel. Dacă nu sunteţi mulţumit de felul în care 

simţiţi, sunt căi pentru a schimba. 

 

Fiţi în contact cu propriile emo ţii 

Observaţi ce simţiţi în acest moment. Lăsaţi privirea să coboare spre mâna dominantă 

(de obicei cea cu care scrieţi). Observaţi ce simţiţi. Sunteţi mai intens conştient de ce 

simţiţi? 

 

Identifica ţi clar emo ţiile 

Dacă nu vă place ce simţiţi întrebaţi-vă „De unde ştiu că simt astfel?” Lăsaţi deoparte 

eticheta pe care aţi ataşat-o emoţiei respective, tristeţe, frică etc. Încercaţi să descrieţi 

senzaţia fizică pe care o simţiţi şi unde o localizaţi în corp. Cât de intensă este? Este de 

intensitate constantă sau aceasta se modifică? După ce faceţi asta vă veţi simţi diferit. 

 

Ţine ţi un jurnal al emo ţiilor 

Acordaţi-vă 10 minute la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile pentru a vă scrie trăirile  

fără a le critica sau judeca. Observaţi ce învăţăminte se desprind. 

 

Medita ţi 

Când meditaţi este mai uşor să fiţi conştient de sentimentele dumneavoastră fără să fiţi 

distras de activităţile sau de zgomotul fiecărei zile. Deseori ideile creative vă vin cu 

uşurinţă în felul acesta. 

Medita ţie în doua minute 

Aşezaţi-vă confortabil, închideţi ochii şi fixaţi-vă atenţia doar pe respiraţie 

Când simţiţi că atenţia vă fuge aduceţi-o înapoi la respiraţie 

Lăsaţi gândurile şi trăirile să vină şi să treacă fără a le judeca 

Conştientizaţi că nu sunteţi doar un cumul, o aglomerare de gânduri şi sentimente 

(dacă aţi fii doar atât, cine le-ar mai percepe sau observa?) 
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Asculta ţi mesajele emo ţionale 

Ce se întâmplă dacă anumite emoţii negative încearcă să vă transmită ceva? Ele vor 

trece şi nu veţi afla mesajul lor. Aşadar încercaţi să vă întrebaţi „Dacă acestă emoţie 

are un mesaj pentru mine, care este acesta?” 

Sentimente despre sentimente 

Puteţi avea trăiri sau sentimente despre trăiri sau sentimente. Spre exemplu vă puteţi 

simţi vinovat de a fi supărat. Deci, dacă vă surprindeţi simţindu-vă într-o stare proastă 

puneţi-vă întrebarea „Ce simt vizavi de acestă emoţie?” 

Prive şte-te ca şi cum ai fi prietenul t ău 

Alte persoane pot observa la noi lucruri despre care nu suntem conştienţi. Puneţi-vă în 

„papucii” unui prieten de-al dumneavostră sau ai unei persoane care ţine la 

dumneavoastră, staţi ca el, respiraţi ca el, fiţi el. Observaţi cum vă vedeţi prin ochii 

altcuiva şi ce simţiţi despre dumneavoastră înşivă. 

 

Asculta ţi-vă inima 

În mod tradiţional inima este izvorul dragostei, al acceptării şi siguranţei în relaţiile cu 

ceilalţi. Pentru problemele pe care nu le puteţi rezolva în mod logic, puneţi mâna pe 

inimă, închideţi ochii şi imaginaţi-vă că respiraţi în preajma ei. Când vă identificaţi cu 

zona inimii întrebaţi-vă inima ce este de făcut. Observaţi ce lucruri noi apar şi dacă 

simţiţi diferit în legătură cu problema şi viaţa în general din această perspectivă diferită. 

Oglindi ţi-vă în alte persoane 

Uneori putem respinge sentimentele neplăcute în interiorul nostru şi să le „proiectăm” 

pe alte persoane. Dacă descoperiţi asta, de exemplu o persoană este deseori supărată 

pe dumneavoastră şi nu ştiţi de ce, întrebaţi-vă „Când sunt eu la fel?” 

Recomandare cheie: Nu v ă judeca ţi emo ţiile . Nu sunte ţi ceea ce face ţi, ceea ce 

gândi ţi sau ceea ce sim ţiţi deoarece acestea se schimb ă în fiecare zi. 

 

Empatia 

Capacitatea de a sim ţi şi răspunde la emo ţiile altora. 

Observa ţi indiciile vizuale 
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Deja aveţi abilitatea inconştientă de a citi starea emoţională a altei persoane din 

schimbările subtile ale expresiilor mişcărilor, posturii, respiraţiei şi a schimbărilor de 

culoare a pielii şi de tensiune a muşchilor. Puteţi îmbunătăţi această abilitate dacă în 

mod conştient sunteţi atent la aceste schimbări 

Observa ţi schimb ările de voce 

În acelaşi fel tonul vocii, volumul şi ritmul vă pot spune multe despre starea emoţională 

a unei persoane. Cu cât mai mult practicaţi ascultatul nu doar al cuvintelor pe care 

oamenii le spun dar şi al calităţii tonului vocii atunci veţi afla mai multe informaţii despre 

emoţiile oamenilor. 

Observa ţi cuvintele indicator 

Tipul de cuvinte pe care oamenii le folosesc vă dau multe informaţii legate de ce simt ei. 

De exemplu dacă o persoană foloseşte cuvinte cum ar fi obligatoriu, trebuie, am nevoie 

care sugerează sentimentul că ei se simt constrânşi să facă lucruri pe care nu le 

doresc. Dacă ei folosesc „nu pot” prea des atunci se pot simţi lipsiţi de putere. 
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