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Despre ce vom vorbi?

• Ce înseamnă leadershipul?

• De ce este important pentru noi ca tineri?

• Leadership versus management?

• Care sunt calitățile unui leader?

• Ce trebuie să fac pentru a deveni un leader?

• Cum folosesc aceste abilități în dezvoltarea mea în carieră?



Ce înseamn ă leadershipul?



Lideri 



Diferen ţe între management şi leadership
• Managerul
� administreaz ă
� condus de o viziune pe termen 

scurt
� face lucrurile cum trebuie
� men ţine afacerea
� este concentrat pe sistem şi 

structur ă
� întreab ă cum şi când
� centrat pe rol
� direc ţionează şi controleaz ă
� eviden ţiază greşelile şi sl ăbiciunile

Liderul
� inoveaz ă
� conduce printr-o viziune pe 

termen lung
� face ceea ce trebuie
� dezvolt ă afacerea
� este concentrat pe persoane
� întreab ă ce şi de ce
� centrat pe oameni
� motiveaz ă şi inspir ă
� eviden ţiază punctele tari
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Leadership vs management

• Leadership-ul constă în orice încercare de a influenţa
comportamentul unui alt individ sau grup. Conducătorii de succes
“fac” lucrurile s ă se întâmple . Ei ştiu ce va urma, planifică
strategia de realizare şi pasii ce trebuiesc parcurşi pentru a atinge
obiective.

• Managementul lucrează cu şi prin alţii pentru a îndeplini
obiectivele organizaţiei.



LECŢIA ISTORIEI: 
Kennedy vs Hitler



REPERE COMPORTAMENTALE

•Viziune
•Credibilitate/ adeziune
•Motivare
•Inspirație
•Carismă

•….si lista nu se incheie aici…
Unde însă?

Care sunt calit ățile unui leader?



NEVOIA DE OBIECTIVITATE

•Intenție vs comportament

•“Obișnuim să ne judecăm bazându-ne pe 
Intențiile noastre; ceilalți ne judecă în funcție de 
Comportament” 

•“Cel mai mic lucru Făcut este mai bun decât cea 
mai mare Intenție” ( Roger Nash Baldwin)



- debate

- opinii

- concluzii

De ce este important leadershipul 
pentru noi, ca tineri?



Ce trebuie s ă fac pentru a deveni un 
leader?

Aplica ție practic ă



Vă mulțumesc!


