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Preambul  

Proiectul LEADER la final  – Managerii de resurse umane in dezvoltare regionala in prim-plan 

In cursul anului 2012 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a implementat proiectul nr. LLP-

LdV/VETPRO/2011/RO/163, finantat prin Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii- Leonardo Da Vinci 

(Mobilitati VETPRO).  

Scopul proiectului a fost stabilit in functie de nevoia de formatori calificati in leadership si managementul 

resurselor umane cu specializare in dezvoltarea regionala care vor instrui la randul lor prin Centrul Regional de 

Studii, expertii din agentiile de dezvoltare regionala si personalul de conducere din autoritatile publice relevante 

de la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare din Romania.   

Astfel, conform planului de activități, în decursul anului 2012  s-au organizat în Italia și Spania 4 fluxuri de 

mobilități de câte 6 persoane selectate din cadrul angajaților cu funcții de management în cadrul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Nord.  

Fluxurile de mobilități au fost organizate la Svilluppumbria SpA Perugia și Consorzio Punto Europeo Teramo din 

Italia precum și la Asociația Valenciană a Energiilor Regenerabile din Valencia Spania. Programul de formare a fost 

structurat sub formă de prezentări, dezbateri, mese rotunde și asistență și a fost organizat în fluxuri de mobilități 

de câte 2 saptămâni prin pregatire profesională, lingvistică, culturală și pedagogică. 

Proiectul reprezintă o continuare a activității de formare de formatori a Centrului Regional de Studii Nord-Est, 

înființat în cadrul ADR Nord-Est în anul 2010. Grupul țintă a fost ales astfel încât să furnizeze o bază de potențiali 

lectori ai acestui centru în domeniul managementului resurselor umane, dar și în alte specialități profesionale ale 

participanților.  

Participanţii au exprimat aprecieri pozitive privind proiectul prin prisma oportunităţilor multiple de dezvoltare a 
carierei pe care le-a oferit: dobândirea de abilităţi şi competente în managementul resurselor umane pe care le 
vor aplica în departamentele şi echipele pe care le conduc şi mai ales deprinderea unor noi tehnici de formare pe 
care le vor putea folosi la cursurile pe care le vor preda  în cadrul Centrului Regional de Studii. 
În urma stagiilor, participanţii au primit certificate de atestare a abilitaţilor pentru le-au dobândit în domeniul 
managementului resurselor umane precum: aptitudini manageriale; capacitatea de a lua decizii potrivite; 
diferenţierea managementului de leadership; delegarea sarcinilor; înţelegerea conceptului de muncă în echipă, 
precum şi rolul fiecărui membru în echipă;  conştientizarea nivelului de management ce trebuie să-l aplice în 
funcţie de situaţie. 
În plus, prin proiect s-a obţinut şi un rezultat important pentru domeniul managementului resurselor umane, 
manualul ”Leadership în dezvoltare regională” , un compendiu de bune practici observate în cadrul stagiillor din 
cele două ţări europene care a fost prezentat în cadrul unui seminar de diseminare în care a avut loc transferul de 
cunoştinţe şi informaţii actualizate către un public specializat. 
Manualul este dedicat managerilor de resurse umane din cadrul agenţiilor pentru dezvoltare regională şi a 
autorităţilor regionale cu rol în planificarea şi implementarea  de politici regionale şi în dezvoltarea economico-
socială a unei regiuni. Scopul acestuia este să furnizeze un cadru de gândire în domeniul conducerii şi motivării 
angajaţilor, care să le permită echipelor manageriale să identifice decalajele şi nevoile de dezvoltare în aceste 
domenii. 
De asemenea, manualul urmăreşte introducerea şi definirea unor concepte, precum şi prezentarea unor bune 
practici pentru actualizarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în managementul resurselor umane şi în special pe 
următoarele teme: Profiluri manageriale; Caracteristici manageriale; Delegarea competentelor; Decizia- tipuri de 
decizii; Dezvoltarea competentelor manageriale; Stiluri manageriale. Abilităţi de conducere;Motivarea 
personalului. 
În cuprinsul acestui manual în prima parte vom realiza o revizie de literatură pentru prezentarea conceptelor 
teoretice importante, care au stat la baza alcătuirii programului de formare la care au participat beneficiarii în 
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decursul stagiilor de instruire. Aceste concepte sunt strâns legate de tehnicile de lucru şi instrumentele utilizate 
de managerii de resurse umane care îşi desfăşoară activitatea în orice instituţie şi au fost adaptate la domeniul 
dezvoltării regionale. Astfel, vom identifica cele mai interesante definiţii şi cunoştinţe legate de următoarele 
teme: 

 Cultura organizaţională , Management şi Leadership 

 Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale  

 Modele de leadership:  

 Lucrul în echipa şi eficientă organizaţională 

 Conceptul de echipă şi obstacole în calea lucrului eficent în echipe   

 Beneficiile organizaţionale ale lucrului în echipă, etapele formării şi dezvoltării echipei  

 Elementele sociale ale funcţionarii echipei, conducerea echipelor:  

 Activităţi practice în tehnici de predare a leadership-ului şi managementului resurselor umane 
În cea de-a doua parte a manualului vom prezenta studii de caz şi bune practici culese de beneficiarii proiectului 
în cele 4 fluxuri de mobilităţi şi care vor reflecta pe de o parte înţelegerea noţiunilor teoretice identificate în prima 
parte a manualului, cât şi aplicarea practică a acestora observată în cadrul stagiilor de schimb de experienţă. 
Noutatea pe care o aduce acest manual  în peisajul literaturii dedicate managementului resurselor umane şi în 
special al leadershipului este informaţia specializată din aceste domenii cu aplicabilitate în instituţiile care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării regionale. Cea de-a doua parte este dedicată în exclusivitate 
studiilor de caz şi bunelor practici observate în instituţii cu rol de decizie şi implicare la nivel regional în 
planificarea, programarea şi implementarea fondurilor structurale în ţări cu o experienţă de câteva decenii în 
acest  sector de activitate 
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Introducere 

Schimbările apărute în paradigmna technico- economică şi unificarea Europei au schimbat radical mediul de 
dezvoltare a regiunilor Europene.  Regiunile fac parte acum dintr- reţea mondială care concurează pentru 
creearea acelor energii esenţiale care reprezintă premisele pentru bunăstarea economică.  În această era a 
informaţiei regiunile s-au transformat în subiecte pentru dezvoltarea regională faţă de era industrială când 
acestea erau subiecte ale politicilor regionale centralizate la nivel regional. Dezvoltarea regională este în zilele 
noastre o combinaţie  între portofolii de programe şi strategii regionale. Metodele de ierarhizare de tip vechi se 
pare că nu funcţionează în noul context. Regiunile se dezvolta într-un mediu, în care actorii şi parteneriatele 
regionale au propriile viziuni şi modalităţi de acţiune. Dezvoltarea regională este o scenă pe care actorii regionali 
cu diferite viziuni şi strategii joacă împreună.  (Harmaakorpi, 2002) 
Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, 
stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea şomajului şi nu în cele din urmă să conducă la o 
îmbunătăţire a nivelului de trăi.  
 Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile 
administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul 
asigurării unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, 
în scopul îmbunatăţirii condiţiilor de viaţă. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: 
dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea 
sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, 
educaţie, învăţământ, cultura. (sursă: http://www.mdrt.ro). 
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele: 
diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea 
zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 
îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de 
asistenţă pentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune); 
corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne şi 
internaţionale, care contribuie la dezvoltarea economică şi care este în conformitate cu prevederile legale şi cu 
acordurile internaţionale încheiate de România.  
Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot 
teritoriul României.  Regiunile de dezvoltare sunt opt mărimi statistice, fără personalitate juridică, create în anul 
1998 prin asocierea consiliilor județene din România pentru a coordona dezvoltarea regională necesară pentru că 
România să adere la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel 
NUTS-II din UE. Deși devin din ce în ce mai semnificative în domeniul de dezvoltare regională, aceste regiuni nu au 
nici un statut administativ, neavând un consiliu legislativ sau corp executiv. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități 
administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și 
cele locale. Funcția lor este de a aloca fondurile PHARE de la UE, pentru dezvoltare regională, și de a interpreta și 
cercetă statistici regionale. Deasemenea, regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale 
și au devenit membre ale Comitetului Regiunilor când România a aderat la UE, în 2007. (sursă: 
http://ro.wikipedia.org/) 
În România, încă din 1999 s-au înfiinţat 8 astfel de agenţii de dezvoltare regională, care sunt organisme 
neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific 
dezvoltării regionale. Acestea se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii 151/1998 privind dezvoltarea 
regională în România şi revizuită prin Legea 315/2004 şi ale statutelor de organizare şi funcţionare, aprobate de 
Consiliile pentru Dezvoltare Regională. 
Pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor regionale, în anul 1999, au fost înfiinţate Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională, care au misiunea de a sprijini dezvoltarea economico-socială a regiunilor cu scopul reducerii 
dezechilibrelor intra şi interregionale pentru creşterea calităţii vieţii şi atingerii standardelor europene. 
ADR-urile au fost iniţial constituite ca unităţi de implementare a proiectelor finanţate din fonduri Phare, iar după 
aderarea României la Uniunea Europeană, Agenţiile au şi responsabilităţi de Organisme Intermediare pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. 
Leadership-ul joacă un rol crucial în reinventarea regiunilor şi în ramificarea unor orientări vechi către altele noi în 
vederea creerii unei dezvoltări regionale mai echilibrate şi sustenabile. În al doilea rând, leadership-ul la nivel 
regional nu se regăseşte pe un singur nivel ci în cadrul mai multor actori regionali şi pe mai multe niveluri, de 
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aceea acest subiect trebuie discutat şi studiat ca atare. În al treilea rând, leadership-ul este dimensionat diferit în 
multiple contexte instituţionale şi culturale la scale diferite.   Acest manual surprinde diferite moduri în care 
leadershipul se manifestă în contextul dezvoltării regionale şi contribuie la asigurarea unui viitor economic, social 
şi sustenabil echilibrat. 
Aria de manifestare a viziunilor liderilor precum şi acţiunile şi ambiţiile lor diferă de la un caz la altul.  Agenda 
acestora ar putea fi mai mult orientată spre domeniul afacerilor sau regional.  Liderii au o atitudine proactive, 
flexibilă, sunt creativ şi de cele mai multe ori conectează obiectivele personale de perspectivele viitoare ale 
regiunii.  Calităţile de care au nevoie includ răbdarea de a menţine calmul în procese îndelungate, precum şi 
deschiderea, autoreflecţia şi perseverenţa. Motivarea celor din jur este ceea ce fac mai bine, prin exemplul 
personal prezentat în numeroase ocazii, când pot fi vizionari şi contribui la crearea unor noi obiective şi agende de 
lucru. Însă, liderii se pot confrunta cu riscul epuizării, depărtării de la obiective, şi se pot împotmoli în discuţii 
despre reguli şi structuri.  
Cercetătorii au identificat trei factori importanţi de success pentru crearea unor coaliţii vitale cu alţi actori privaţi 
sau publici. Stabilirea unei comunităţi de afaceri solide de antreprenori cu un scop şi o agendă comună este un 
bun început pentru formarea de coaliţii cu alţi actori. Este important să menţii autonomia membrilor individuali ai 
grupului. 
Siguranța pe care o oferă sprijinul din partea autorităților guvernamentale de multe ori se dovedește a fi 
esențială. Pentru a evita fragmentarea în cadrul organizației provinciale, sprijinul guvernamental de preferință ar 
trebui să aibă loc în afara departamentelor guvernamentale provinciale, de exemplu, prin crearea unei agenții de 
dezvoltare cu capacitatea și competența de a pune în aplicare programe regionale. 
În cadrul proiectului LEADER  au fost organizate dezbateri, ateliere şi alte tipuri de reuniuni de reflecție, pentru a 
identifica sentimentele și așteptările unui lider implicat în politica de dezvoltare regională, a explica rolurile jucate 
de către cei implicaţi, pe bază de încredere, construcție și angajament. Reflecția, comunicarea periodică și 
utilizarea de norme formale și informale cu privire la modul de a lucra împreună sunt importante. 
Pe baza rezultatelor prezentate în sesiunile de lucru în care am am făcut o revizie de literatură, exerciţii practice, 
am asistat la prezentări şi ateliere de lucru privind leadership-ul şi managementul resurselor umane, putem 
concluziona că poziția de lider în rețelele regionale necesită abilități, competențe și roluri speciale. Beneficiile 
durabile ale dezvoltării regionale generate de un leadership comun se datorează faptului că valorile colective, 
sentimentele, încrederea, angajamentul și energia constituie elemente esenţiale pentru mobilizarea actorilor 
publici și privați în jurul unei agende comune în rețelele regionale. 
Analizele cercetate au arătat că liderii ajută la creșterea gradului de conștientizare în regiune și joacă un rol 
important, incearcand să apropie oamenii în jurul problemelor de durabilitate. Liderii pot, în acest sens să 
contribuie la definirea unor noi concepte şi agende regionale și de explorare de noi căi pentru durabilitate. Ele pot 
contribui la formarea de coaliții noi vitale care conduc la o capacitate mai mare de a acționa în contextul 
instituţional. (Horlings L.G,  2011) 
Cercetările au demonstrat că 80% din investițiile fiecărei organizației se cheltuie pentru îmbunătățirea 
capacităților umane și promovarea intereselor lor, iar 20% din investiții sunt cheltuiți pentru modernizarea 
tehnologică și îmbunătățiri de producție (Jonathon Hardcastle, 2012). Astăzi, prin introducerea noilor practici 
avansate de management de gestionare a cunoștințelor, investițiile în resurse umane se împarte în trei categorii 
generale: 
Învăţarea la locul de muncă: Pentru a dezvolta leadership-ul  la locul de muncă este necesar ca angajaţii să ocupe 
un post sau să primească sarcini de proiect care includ responsabilităţi de conducere. Pentru o persoană aflată la 
începutul carierei, lucrul într-o echipă în care are o contribuţie individuală  oferă multe oportunităţi pentru 
învăţarea eficientă a tehnicilor de conducere. În calitate de lider de proiect un angajat are posibilitatea de a utiliza 
diferite tipuri de putere şi să observe modul în care oamenii reacţionează la diferitele încercări ale angajtorilor de 
a-i influenţa. Liderii echipei pot cere, de asemenea, membrilor echipei să le transmită un feedback onest şi 
sugestii de îmbunătăţire. Ceilalţi  membri ai echipei pot învăţa, de asemenea, prin observarea relaţiei dintre lider 
şi echipa şi practicarea tipurilor de putere relaţionate poziţiei de referent şi expert. 
Evaluare formală şi training: Multe organizaţii se asigura că angajaţii lor cei mai talentaţi primesc evaluări formale 
privind abilităţile de leadership şi participa la programe de formare în leadership. Acestea pot fi efectuate în 
propria organizaţie prin facilităţile educaţionale proprii, la un colegiu sau o universitate, printr-un program de 
calculator de simulare furnizat de companii de resurse umane, care joacă rolul de formator. Indiferent de locaţie, 
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evaluarea formală şi programele de formare includ evaluarea abordării actuale a individului privind leadershipul şi 
oferă experienţe educaţionale, concepute pentru a îmbunătăţi eficacitatea individului ca lider. 
COACHING şi MENTORING: Fie că se organizează într-un campus universitar sau în sediile corporaţiilor, cele mai 
formale programe de dezvoltare în conducere au loc în sesiunile de instruire tradiţionale desfăşurate în clasă. 
Liderii care preferă o abordare mai personală pot angaja un antrenor personal în conducere sau să lucreze cu un 
mentor. Antrenorii personali pot oferi o experienţă de dezvoltare intensivă în conducere. Dar ele pot fi destul de 
costisitoare. Puţini oameni îşi pot permite această metodă de dezvoltare de conducere. Pentru mulţi manageri, 
ideea de a avea un mentor este mai fezabilă. Mentorii sunt supraveghetori sau colegii seniori dintr-o organizaţie 
care oferă sfaturi şi îndrumări cu privire la o varietate de probleme legate de carieră. Ei pot ajuta un manager să 
înţeleagă cum răspund ceilalţi la comportamentul său să identifice punctele slabe sau lacunele. Ei, de asemenea, 
au rol de modele, care pot stimula un manager şi oferi sfaturi valoroase cu privire la stilurile de conducere a 
favorizante într-o organizaţie. De asemenea, ei ajuta un manager în dezvoltarea abilitaţilor de conducere, 
sprijinind managerul în găsirea unor sarcini care va stimula învăţarea la locul de muncă. 
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1. Cultura organizaţională, Management şi Leadership 

Cultura 

Cultura organizaţională sau corporativa este modelul de valori, norme, convingeri, atitudini şi ipoteze care poate 
nu au fost articulate, dar dau forma unor moduri în care oamenii se comporta sau se fac anumite lucruri. Valorile 
se referă la ceea ce este considerat a fi important în modul în care oamenii şi organizaţiile se comportă. Normele 
sunt regulile nescrise ale comportamentului. 
Definiţia subliniază că în general cultura organizaţională este reprezentată de concepte precum valorile şi normele 
care pătrund în întreaga sau doar într-o parte a unei organizaţii. 
Pot să nu fie definite, discutate sau chiar observate. Spus altfel, cultura poate fi privită ca un "cuvânt codificat 
pentru partea subiectivă a viaţii organizaţionale" (Meyerson şi Martin, 1987). Cu toate acestea, cultura poate avea 
o influenţă semnificativă asupra comportamentului oamenilor. 
Exista şi alte definiţii ale culturii precum următoarele: 
Cultura unei organizaţii se referă la configuraţia unică de norme, valori, credinţe şi modalităţi de a se comporta, 
care caracterizează modul în care grupuri şi persoane fizice se completează pentru a îndeplini sarcinile. Eldridge şi 
Crombie (1974) 
Cultura este un sistem de reguli informale care arăta cum ar trebui oamenii să se comporte într-o organizaţie. 
Deal şi Kennedy (1982) 
Cultura este un cumul de convingeri, atitudini şi valori existente într-o organizaţie. Pune mai simplu, cultura este 
"modul în care se fac lucrurile aici". Furnham and Gunter (1993) 
Un sistem de valori comune şi credinţele despre ceea ce este important, ce comportamente sunt 
importante şi despre sentimentele şi relaţiile de pe plan intern şi extern( Purcell et al, 2003). 
 

Semnificaţia culturii 

Furnham şi Gunter (1993) sugerează: 
Cultura reprezintă "lipiciul social" şi generează un „sentiment al nostru", astfel contracarând procesele de 
diferenţieri care fac parte inevitabil din viaţa organizaţională. 
Cultura organizaţională oferă un sistem comun de sensuri care este bază pentru comunicare şi înţelegere 
reciprocă. Dacă aceste funcţii nu sunt îndeplinite într-un mod satisfăcător, cultura poate reduce semnificativ 
eficienţa într-o organizaţie. 
Purcell et al (2005) au găsit în cercetarea lor anterioară (2003) că, în unele organizaţii a existat un ceva anume – 
botezat " marea idee "-care părea să le dea un 
avantaj competitiv. Marea Idee a constat în câteva cuvinte sau declaraţii care rezumă în mod foarte clar 
organizaţia, ceea ce a fost în trecut şi de este plăcut să se lucreze acolo. În schimb, acest lucru a permis 
organizaţiei să gestioneze cultura sale corporativa şi să stabilească un set de valori comune, prin care s-a 
recunoscut şi s-a consolidat tipul de organizaţie care a vrut să fie. Astfel a reuşit să stabilească o cultură puternică 
împărtăşită de toţi membrii organizaţiei în care ar fi încorporat şi dezvoltat anumite practici care încurajează o 
performanţă mai bună. 

Leadership 

Leadershipul poate fi definit că abilitatea de a convinge pe alţii de bună voie să se comporte diferit. 
Funcţia de lider de echipa este de a realiza sarcina stabilită pentru el cu ajutorul grupului. Prin urmare, liderii şi 
grupurile lor sunt interdependenţi. 
Liderii au două roluri principale. În primul rând, ei trebuie să realizeze sarcina. În al doilea rând, trebuie să 
menţină relaţii eficiente între ei şi grupul ca întreg precum şi cu indivizii din grup – eficiente în sensul că acestea să 
conducă la îndeplinirea sarcinii.  
Adair (1973) a subliniat că, în îndeplinirea rolului lor, liderii trebuie să vină în întâmpinarea următoarelor nevoi: 
1. Nevoile sarcinii. Grupul există pentru a atinge un scop sau o activitate comună. Rolul liderului 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. 
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2. Nevoia de menţinere a grupului. Pentru a atinge obiectivele sale, grupul trebuie să fie menţinut împreună. 
Munca liderului 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 
liderului este să conştientizeze aceste nevoi astfel încât atunci când este necesar să poată lua măsuri pentru a le 
armoniza cu nevoile sarcinii şi grupului. 
Aceste trei nevoi sunt interdependente. Acţiunile liderului într-o zonă le afectează şi pe celelalte zone; astfel, 
realizarea cu succes a sarcinii este esenţială pentru ca grupul să fie menţinut împreună iar membrii săi să fie 
motivaţi astfel încât să depună un efort mai mare la locul de muncă. Acţiunile direcţionate pentru satisfacerea 
nevoilor individuale sau de grup trebuie să fie legate de nevoile sarcinii. Este imposibil să ia în considerare 
persoanele izolat de grup sau să ia în considerare grupul ca întreg fără trimitere la indivizii în cadrul acesteia. Dacă 
orice nevoie este neglijată, unul dintre aceştia vor avea de suferit şi liderul va avea mai puţin succes. 
Tipul de conducere exercitat va fi legat de natura sarcinii şi oamenii care trebuie conduşi. Aceasta va depinde, de 
asemenea, de mediul de lucru şi, desigur, de lider. Analiza calităţilor de conducere în termeni de inteligentă, 
iniţiativa, auto-asigurare şi aşa mai departe a limitat doar valoarea. Calităţile necesare pot fi diferite în diferite 
situaţii. Este mai util să adopţi o abordare de urgenţă şi să iei în considerare variabilele de care liderii trebuie să se 
ocupe, mai ales în ceea ce priveşte sarcina, grupul şi propria lor poziţie faţă de grup. 
De-a lungul timpului s-a încercat definirea acelor trăsături ce definesc un lider performant; aceste caracteristici s-
au plasat la nivele diferite: trăsături fizice, intelectuale (cum ar fi indicele de inteligenţă) sau de personalitate 
(precum perseverenţa). Chiar dacă în cazul unora se pot realiza relaţionări cu eficienţa managerială, este practic 
imposibil să identificăm setul „tip” de caracteristici ce construiesc liderul ideal. (Hintea et al,2011)  
Totodată, efortul de identificare nu s-a limitat doar la caracteristicile generale ci a vizat şi evaluări situaţionale 
precum şi stabilirea relaţiilor între acestea; chiar dacă în literatura managerială teoriile referitoare la „lideri 
născuţi” nu se mai bucură de un succes deosebit, există unele trăsături ce pot furniza şanse crescute de succes la 
nivelul leadership-ului. Ele pot fi sintetizate după cum urmează (Bass, 1981): 
- Capacitate: inteligenţă, agilitate, capacităţi verbale, originalitate, judecată; 
- Acumulări: nivel de pregătire, cunoştinţe, abilităţi, progrese fizice; 
- Responsabilitate: iniţiativă, agresivitate, perseverenţă, încredere în sine, dorinţa de a excela; 
- Participare: activitatea, sociabilitate, cooperare, adaptabilitate, umor; 
- Status: poziţie socio-economică, popularitate; 
- Situaţie: nivel mental, abilităţi, necesităţi şi interese ale subordonaţilor, obiective de atins etc. 
În abordarea practică a relaţiei manager - subordonaţi se pleacă de la următoarele principii, de primă importanţă: 

 poziţia de lider a managerului poate fi asigurată numai dacă latura formală a puterii (autoritatea) se 

conjugă cu latura informală a puterii (capacitatea de influenţă); 

 asigurarea unui flux coerent şi continuu de informaţii pe verticală (între diferitele niveluri de decizie) şi pe 

orizontală (pe acelaşi palier decizional); 

 asigurarea accesului subalternilor la manageri; 

 adoptarea deciziilor, în conformitate cu obiectivele organizaţionale şi cu interesele salariaţilor; 

 după adoptarea deciziilor, toţi salariaţii trebuie să contribuie la aplicarea acestora; 

 respectarea principiului echităţii privind recompensele; 

 asumarea responsabilităţii la toate nivelurile de conducere sau de execuţie. 

Stilul managerial constituie un ansamblu de calităţi profesionale, organizatorice, morale şi de personalitate care 

se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite împrejurări relevante (cu caracter repetabil 

sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de stabilitate în timp. 
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Patricia Pitcher, în lucrarea să „L'artiste, l'artisan et le tehnocrate” (1993), prezintă trei tipuri de manageri care se 

disting între ei prin stiluri foarte diferite: 

1. managerul care are visuri şi ambiţii de mare anvergură - ARTISTUL; 

2. managerul care cosideră că visurile sunt de prisos - PROFESIONISTUL (ARTIZANUL); 

3. mangerul care dispreţuieşte şi reprimă visurile – TEHNOCRATUL 

Prezentam în tabelul de mai jos caracteristicile acestora: 

 

TIP DE MANAGER CARACTERISTICI 

MANAGERUL  ARTIST Managerul artist este îndrăzneţ, plin de imaginaţie, exploziv, 

entuziast, vizionar, imprevizibil, emotiv, vesel, ciudat, inspirator, 

are spirit de iniţiativă şi intuiţie. Imaginativ fiind, managerul artist 

nu acceptă în nici un caz interpretările convenţionale despre 

afaceri, despre piaţă sau despre lume, în general. Fiind ataşat pe 

deplin organizaţiei, cheltuieşte din plin energie şi încercă să-i 

antreneze şi să-i inspire, prin exemplul său, pe subordonaţi. 

MANAGERUL PROFESIONIST Mangerul profesionist (artizan) are o bogată experienţă în 

domeniul în care activează. A reuşit să dobândească cunoştinţele 

necesare exercitării meseriei (profesiei) parcurgând toate 

treptele acesteia şi consideră că în domeniul său cunoaşte totul. 

Nu acceptă ca munca să se desfăşoare aleator, respectând toate 

etapele prevăzute pentru fiecare gen de activitate. Este exigent 

şi, în general, răbdător. Îi place munca pe care o face şi nu 

doreşte să facă altceva. Este înţelept, prudent, amabil, 

binevoitor, demn de încredere, onest, direct, rezonabil, realist, 

responsabil şi, evident, conservator, pentru că respectă tradiţiile 

şi le pune în valoare. Nu acceptă schimbările organizaţionale, 

decât atunci când realizează utilitatea lor evidentă. Îşi cunoaşte 

bine concurenţii. Nu se lasă păcălit de subordonaţii care încercă 

să-i prezinte idei depăşite într-un nou ambalaj; acestora le 

trebuie argumente puternice ca să-şi convingă superiorul, care 

dă dovadă de flexibilitate şi de toleranţă, dar care nu face 

compromisuri. Dacă managerul s-a convins că proiectul propus 

de subalterni este solid, acesta va face toate eforturile pentru a-i 

mobiliza pe salariaţi să atingă obiectivul propus. Managerul 

profesionist (artizan) lucrează în sistemul paşilor mărunţi: mai 

întâi trebuie să se amelioreze ceea ce nu este încă desăvârşit şi 

apoi urmează explorarea etapelor următoare, urmărind cu 

asiduitate să promoveze spiritul de echipă. 

MANAGERUL TEHNOCRAT Tehnocraţii autentici sunt excelenţi manageri; lucrează precis, 

rapid, fără ezitări sau complexe, punându-şi în valoare principiile, 
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metodele şi tehnica managerială performanţa. Tehnocraţii fac să 

prevaleze aspectele concrete, tehnice ale unei probleme, în 

detrimentul consecinţelor sociale. Managerii tehnocraţi îşi 

controlează emotivitatea, menţin distanţa faţă de subalterni, 

sunt serioşi, analitici, metodici, cerebrali, conservatori, profunzi, 

hotărâţi şi dovedesc, de multe ori, excelenţă. Sunt respectaţi dar 

nu sunt iubiţi. Puterea lor constă în profunda analiză a situaţiilor 

pe care le stăpânesc pe deplin. Sunt capabili de a oferi pentru 

oricare situaţie soluţii alternative. Aceştia au capacitatea de a 

transmite altora cunoştinţele lor, ceea ce este o calitate 

apreciată de subordonaţi. Ca strategie, managerii tehnocraţi 

contează pe alianţe şi pe planificarea strategică. Dau dovadă de 

oportunitate în toate planurile (atent pregătite) şi în toate 

programele pe care şi le asumă. 

 

 

TIP DE MANAGER IMPLICAŢII ECONOMICO-SOCIALE 

MANAGERUL  ARTIST Temperamentul managerului artist este fluctuant; acesta trece 

cu uşurinţă de la stări de exaltare la stări depresive, de la stări 

de bucurie, în caz de reuşită, la stări de mâhnire, în caz de eşec. 

De regulă, este optimist dar, neavând simţul detaliilor, nu poate 

anticipa efectele unor proiecte pe care doreşte să le pună în 

practică, astfel încât rezultatele finale nu au şanse sigure de 

succes. Acţionează sporadic, uneori incoerent şi dă dovadă de o 

gândire eclectică. Nu se străduieşte să conjuge eforturile 

subordonaţilor pe care îi solicită conform oportunităţilor pieţei. 

Pe termen lung, strategia improvizată pe care o practică 

managerul artist este contraproductivă pentru organizaţie; pe 

termen scurt, arta improvizaţiei sale manageriale poate face ca 

realizările firmei să fie deosebite, ceea ce poate contribui la 

creşterea popularităţii sale. Fiind ambiţios şi onest reuşeşte să 

înveţe atât din succese cât şi din greşeli. 

MANAGERUL PROFESIONIST Managerul profesionist este calm, optimist, ponderat şi 

prudent. Percepţia să este axată pe viitorul imediat, pe achiziţia 

de rezultate concrete; nu se lasă sedus de aspectele privind 

sarcinile imediat următoare nu permite abordarea unor 

proiecte care nu sunt bine structurate şi bine argumentate. O 

asemenea atitudine reprezintă o bună garanţie pentru 

organizaţie, cu atât mai mult cu cât reuşeşte să antreneze 

subordonaţii în realizarea obiectivelor pe termen scurt său 

mediu pe care şi le asumă. Consideră că obiectivele pot fi 

realizate prin tehnica paşilor mărunţi, astfel încât nu expune 

organizaţia unor eşecuri imediat previzibile. Are capacitatea de 
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a da încredere salariaţilor şi de a le asigura nevoia de securitate. 

MANAGERUL TEHNOCRAT Mangerul tehnocrat nu este, de regulă, optimist; consideră 

lumea şi organizaţia ca fiind entităţi care trebuie administrate 

cât mai bine posibil, la nivel global. Gândirea sa foarte 

structurată, aproape rigidă, îi permite să identifice metode, 

tehnici şi reguli după care organizaţia poate fi condusă. După 

părerea sa, strategia, principiile şi tehnicile care trebuie 

abordate faţă de fluctuaţiile pieţei trebuie elaborate de către 

experţi - singurii în măsură să cunoască tendinţele acesteia. 

Această abordare este axată în exclusivitate pe obţinerea de 

beneficii concrete, nu neapărat imediate. Pentru momentul dat, 

proiectarea tuturor acţiunilor spre viitor conduce la constângeri 

şi la renunţări economice. 

 

Unele studii au arătat un model ideal în ceea ce priveşte ponderea calităţilor managerilor, necesare atingerii 

performantei, ca în tabelul de mai jos: 

 

Calităţi necesare managerilor Pondere (%) 

Capacitatea de a decide 16 

Cunoştinţe manageriale 12 

Cunoştinţe economice 10 

Capacitatea de a menţine bune relaţii umane 10 

Capacitatea de a se perfecţiona 10 

Experienţă managerială 9 

Cunoştinţe de psiho-sociologie 7 

Abordarea hotărâtă a soluţionării problemelor 7 

Studii 5 

Dorinţa de a conduce 4 

Starea sănătăţii 4 

Vechimea în organizaţia respectivă 4 

Conduită morală 2 

Total 100 
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Manager versus leader 

Profesorul american John P. Kotter (Harvard Business School), în lucrarea să „What Leaders Really Do” (1992) 

propune un model foarte simplu şi, în acelaşi timp, deosebit de puternic în esenţa sa, fundamentat pe dualitatea 

competenţelor exercitate de o persoană aflată în rol (postură) de manager şi, respectiv, de lider. Dualitatea 

management / leadership este descrisă de gestionarea a două contexte distincte: complexitatea, respectiv 

schimbarea. Conform acestui model, o persoană joacă rol de manager atunci când activitatea sa are ca reper 

caracteristic gestiunea complexităţii, şi, respectiv, rol de lider atunci când efortul său se concentrează pe 

promovarea şi punerea în practică a schimbării (vezi tabelul de mai jos). 

 

MANAGEMENT (Complexitate) LEADERSHIP (Schimbare) 

Planificare / Bugetare 

(Managementul complexităţii) 

Direcţia / Viziunea asupra viitorului 
(organizaţiei, companiei) 

Organizare / Resurse umane 

(Dezvoltarea capacităţii de îndeplinire a planului) 

A “alinia” oamenii 

(comunicarea noii viziuni celor care o înţeleg, pot 

crea coaliţii şi se angajează la concretizarea ei) 

Control / Soluţionare probleme 
(Asigurarea “îndeplinirii planului”, misiunii) 

A motiva / A inspira 

(menţinerea oamenilor pe direcţia corectă) 

 

Pentru a ilustra evoluţia extraordinară a conceptelor de-a lungul timpului, de la sensul lor de origine, Manfred 

Kets de Vries, în lucrarea să The Leadership Mistique – A Uşers Manual for the Human Enterprise (2001) 

prezintă etimologiile cuvintelor manager şi, respectiv, leader: 

Manager Leader 

Cuvântul manager îşi are rădăcina cea mai 

profundă în latinescul “manus”, care înseamnă 

mână. De aici, sensul se ramifică etimologic spre 

cuvântul italian “maneggiare” şi, respectiv, cel 

francez “manège” – cu semnificaţia punctuală de 

antrenare şi dresaj a cailor în şcolile de echitaţie 

(de Vries, lucr. cât., p. 252) 

Rădăcina etimologică anglo-saxonă a cuvintelor 

“lead” (a conduce), “leader” şi “leadership” este 

cuvântul “laed”, care înseamnă cale sau drum. 

Verbul laeden înseamnă a călători. Prin urmare, la 

origine leaderul este cel care arată calea celor 

împreună cu care călătoreşte, mergând în fruntea 

lor (de Vries, lucr. cât., p. 2) 

 

Tot profesorul Manfred Kets de Vries prezintă sintetic atribuţiile şi caracteristicile comportamntale ale 

managerului vs. leader, ca manifestare a dualităţii complexitate-schimbare, preluând modelul lui Kotter, care a 

devenit foarte popular în lumea academică de profil. 
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MANAGEMENT = GESTIONAREA 

COMPLEXITĂŢII 

LEADERSHIP = GESTIONAREA SCHIMBĂRII 

În timp ce MANAGERUL… LEADERUL… 

Se concentrează pe prezent 

Preferă stabilitatea 

Vede pe termen scurt (0-3 ani) 

Este preocupat de reguli, norme, proceduri 

Este preocupat de întrebarea CUM? 

Preferă complexitatea 

Tinde să controleze subordonaţii 

Se bazează preponderent pe logică 

Se concentrează pe viitor 

Este interesat de schimbare 

Vede pe termen lung (5-10 ani) 

Este absorbit de viziuni 

Este preocupat de întrebarea DE CE? 

Preferă simplitatea 

Tinde să împuternicească subordonaţii 

Se bazează preponderent pe intuiţie 

Concluzionând putem spune că: 

 Rolurile de manager şi de leader sunt duale: orice persoană poate deveni atât manager, atunci când 

activitatea sa are ca reper caracteristic gestiunea complexităţii, cât şi leader, atunci când efortul său se 

concentrează pe promovarea şi punerea în practică a schimbării (modelul Kotter). 

 Competenţele manageriale şi cele privind arta de a conduce sunt, în bună măsură, distincte; exercitarea 

lor presupune atât acumulare de cunoştinţe specifice (prin învăţare), dar şi foarte multă experienţă 

practică. 

 O persoană care ocupă o poziţie (funcţie) cu autoritate formală nu este, în mod automat, leader; calitatea 

de leader se dobândeşte prin capacitatea de a deveni promotor al schimbării, iar acest proces poate fi 

orchestrat nu numai din poziţii de autoritate formală, dar şi construind coaliţii ale schimbării foarte 

eficiente din poziţii de autoritate informal. 

 Arta de a conduce presupune trei componente esenţiale, ce revin ca responsabilitate leaderului: viziunea, 

aderenţii (cei care aderă la viziune) şi resursele. 

 Viziunea comunică imaginea intensă a ţelului de atins. 

 Aderenţii sunt cei care se alătură liderului, însoţindu-l pe Cale. 

 Resursele reprezintă tezaurul de cunoaştere, influenţă şi conexiuni necesar punerii în aplicare a viziunii, 

cu sprijinul nemijlocit al aderenţilor 

 Un lider inspiră şi convinge prin intensitatea viziunii şi prin forţa exemplului personal de a pune în practică 

viziunea sa asupra schimbării. 
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2. Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale  

 

Valorile şi normele care stau la baza culturii sunt formate în patru moduri. În primul rând, cultura este formată din 

liderii în organizaţie, mai ales cei care au participat la formarea acesteia în trecut. Schein (1990) indică faptul că 

oamenii se identifică cu liderii vizionari 

– cum se comporta aceştia şi ceea ce aşteaptă de la ceilalţi. Ei au observat la ce acordă o atenţie deosebită astfel 

de lideri şi îi tratează ca modele. În al doilea rând, aşa cum subliniază Schein, de asemenea, cultura este formată 

datorită unor incidente critice – evenimente importante din care sunt învăţate lecţii despre comportamente 

dorite sau nedorite. Al treilea, aşa cum au propus  Furnham şi Gunter (1993), cultură se dezvoltă din necesitatea 

de a menţine relaţii de lucru eficiente printre membrii organizaţiei, şi aceasta stabileşte valori şi aşteptări. 

În cele din urmă, cultura este influenţată de mediul organizaţiei. Mediul extern poate fi dinamic sau neschimbător 

relativ. 

Cultură se învaţa într-o perioadă de timp. Schein (1984) a declarat că există două moduri în care are loc această 

învăţare. Primul dintre acestea ar fi „modelul traumei”, în care membrii organizaţiei învaţa să coopereze atunci 

când trebuie să facă faţă unor ameninţări prin activarea unor mecanisme de apărare. 

Al doilea ar fi modelul de utilizare pozitivă, în cazul în care lucrurile care par să meargă vor fi încorporate şi 

înrădăcinate. Învăţarea are loc ca oamenii să se adapteze şi să facă faţă presiunilor externe, şi pentru ca ei să 

dezvolte abordări de succes şi mecanisme pentru a gestiona provocările interne, procese şi tehnologii în 

organizaţia lor. 

Acolo unde cultura s-a dezvoltat în perioade lungi de timp şi au fost încorporate ferm, poate fi dificil să se schimbe 

rapid, cu excepţia cazului în care apare un eveniment traumatic. 

Diversitatea culturii 

Procesul de dezvoltare descrisă mai sus poate avea ca rezultat o cultură care caracterizează întreaga organizaţie. 

Dar pot exista culturi diferite în cadrul organizaţiilor. De exemplu, cultura departamentul de marketing care are 

orientare spre mediul exterior poate fi substanţial 

diferită de cea a serviciului de producţie orientată pe plan intern. Ar putea să existe anumite valori sau norme 

organizaţionale comune, dar în unele privinţe, acestea vor varia între medii de lucru diferite. 

Componentele culturii 

Cultura organizaţională poate fi descrisă în termeni de valori, norme, artefacte şi stilul de leadership sau de 

conducere. 

Valori 

Schiffman şi Kanuk (1994) afirma că: "valorile ajută pentru a determina ceea ce credem că este 
corect sau greşit, ceea ce este important şi ceea ce este de dorit. " 
Valorile sunt convingerile în ceea ce este mai bun sau bun pentru organizarea şi ceea ce ar trebui sau ar fi trebuit 
să se întâmple. "Setul de valori" al unei organizaţii poate fi recunoscut numai în nivelul de sus sau poate fi partajat 
în întreaga instituţie, caz în care ar putea fi descris 
ca valoare indusă. 
Cu cât sunt mai puternice valorile, cu atât mai mult ele vor influenţa comportamente. Acest lucru nu depinde de 
modul lor de articulare. Valorile implicite, care sunt încorporate profund în cultura unei organizaţii şi sunt întărite 
de comportamentul managementului pot fi foarte influente, în timp ce valorile care sunt idealiste şi nu sunt 
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reflectate în comportamentul managerial pot avea puţin sau deloc efect. Cele mai importante sunt "valorile în 
uz", valorile care induc comportamente dorite de unitate. 
Unele dintre cele mai tipice zone în care valorile pot fi exprimate, implicit sau în mod explicit, sunt: 

 performanţa; 

 competenta; 

 competitivitatea; 

 inovarea; 

 calitatea; 

 serviciul clienţi; 

 în echipă; 

 îngrijirea şi consideraţia pentru oameni. 
 

Valorile sunt traduse în realitate (adoptate) prin norme şi artefacte precum cele descrise mai jos. Ele, de 
asemenea, pot fi exprimate prin limbaj (jargon organizaţional), ritualuri, povestiri şi mituri. 

Norme 

Normele sunt reguli nescrise de comportament, 'regulile jocului' care furnizează orientări informale despre cum 
trebuie să se comporte. Normele spun oamenilor ceea ce ei ar trebui să 
să facă, spunând, crezând, chiar şi ceea ce trebuie sa poartă. Acestea nu sunt exprimate în scris-dacă ar fi fost, ele 
ar fi politici sau proceduri. Ele sunt transmise din gură în gura sau prin comportament şi pot fi reiterate de 
reacţiile oamenilor dacă sunt încălcate. Ele pot exercita o presiune foarte puternică asupra comportamentului din 
cauza acestor reacţii -putem să îi controlăm pe ceilalţi prin modul în care am reacţiona la ele. 
Normele se referă la aspecte de comportament cum ar fi: 

 modul în care managerii îi tratează pe membrii echipelor (stilul de conducere) şi modul în aceştia din 
urmă se raportează la managerii lor; 

 etica muncii predominante, de exemplu „munceşte din greu, joacă tare”, „vino devreme, stai până 
târziu”, „dacă nu terminaţi sarcină în timpul orelor de lucru sunteţi, evident, ineficienţi", 

 "arata ocupat în permanenţă”, „arata relaxat în permanenţă”; 

 poziţia – este important cât de mult este managerul ataşat de acesta; existenţa sau lipsă de simboluri 
evidente de statut; 

 ambiţie – ambiţia pură este aşteptata şi aprobată, iar norma presupune o abordare mai subtilă; 

 de performanţă- standardele de performanţă exigente sunt generale; cea mai mare lauda 

 care poate fi data de o organizaţie este de a face referire la modul profesionist de a face lucrurile; putere-
recunoscut ca un mod de viaţă; executat prin mijloace politice, dependente de 

 expertiza şi capacitatea, mai degrabă decât de poziţie; concentrat în partea de sus; împărtăşit la 

 niveluri diferite în diferite părţi ale organizaţiei; 

 Politica – existenţa în întreaga organizaţie şi tratată ca un comportament normal; nu 

 acceptată ca un comportament făţiş; 

 loialitate-aşteptata; la nivel redus, accentul se pune pe rezultate şi contribuţii în termen scurt; 

 furie-exprimata în mod deschis; ascunsă, dar exprimată prin alte mijloace, eventual, politice; 

 accesibilitate – managerii sunt de aşteptat să fie accesibili şi vizibili; totul se întâmplă în spatele uşilor 
închise; 

 formalitate – o abordare formală deschisă este norma; prenumele sunt/nu sunt folosite la toate 

 nivelurile; există reguli nescrise dar clar de înţeles despre codul vestimentar. 
 

Artefactele 

Artefactele sunt aspectele vizibile şi tangibile ale unei organizaţii în care oamenii aud, văd său simţ. Artefactele 
pot include lucruri cum ar fi mediul de lucru, tonul şi limbajul utilizat în scrisori sau memorandumuri, modul în 
care oamenii se abordează unii pe ceilalţi la întâlniri sau prin telefon, primirea călduroasă (sau lipsa acesteia) 
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făcută vizitatorilor şi modul în care telefonista/secretara se ocupa de apeluri din afară. Artefactele pot fi foarte 
relevante. 
 

Clasificarea culturii organizaţionale 

Au existat mai multe încercări de a clasifica sau segmenta cultura organizaţională ca o bază pentru analiza de 
culturi în organizaţii şi pentru luarea de măsuri pentru susţinerea sau schimbarea acestora. Cele mai multe dintre 
aceste clasificări sunt exprimate în patru dimensiuni, iar unele dintre cele mai cunoscute sunt rezumate mai jos. 
Harrison (1972) a clasificat ceea ce el numea " ideologiile organizaţiei". Acestea sunt: 

 orientate spre putere -competitive, receptive la personalitate, mai degrabă decât la expertiză; 

 orientate spre oameni – consensuală, controlul de gestiune respins; 

 orientată spre sarcină– se concentrează pe competenţă, dinamică; 

 orientate pe rol-se concentrează asupra legalităţii, legitimităţii şi birocraţiei. 
 
Handy (1981) şi-a bazat clasificarea pe tipologia lui Harrison, deşi Handy a preferat cuvântul "cultură" celui de 
"ideologie" deoarece cuvântul cultură se referă mai mult la un set de norme. Cele patru tipuri de cultură ale sale 
sunt: 

 cultura puterii este aceea care are o sursă de putere centrală care exercită controlul. Acolo sunt câteva 
reguli sau proceduri şi atmosfera este competitiv, puterea orientate şi politice. 

 cultura rolului este una în care munca este controlată de proceduri şi reguli şi descrierea rolului său fişa 
postului, este mai importantă decât persoană care-l ocupa. Puterea este asociată cu posturi, nu cu 
oameni. 

 cultura activităţii este aceea în care scopul este de a reuni oamenii potriviţi şi de a-i lăsa să obţină singuri 
rezultatele. Influenţa se bazează mai mult pe puterea  expertului decât pe poziţia sau puterea personală. 
Cultura este adaptabila şi munca în echipă este importantă. 

 cultura persoanei este una în care individul este punctul central. Organizaţia există numai pentru a servi şi 
de a ajuta persoanele fizice care exista în ea. 
 

Williams et al (1989) au redefinit cele patru categorii enumerate de Harrison şi Handy după cum urmează: 

 Orientare spre putere – organizaţiile încearcă să domine mediul lor prin eforturi îndreptate de menţinere 
a controlului absolut asupra subordonaţilor. 

 Orientarea asupra rolului care accentuează legalitatea, legitimitatea şi responsabilitatea. Ierarhia şi 
statutul sunt importante. 

 Orientarea spre activitate - se axează pe sarcina de realizate. Autoritatea se bazează pe cunoştinţe şi 
competenţă adecvate. 

 Orientarea spre oameni – organizaţia există în primul rând pentru a servi nevoile membrilor săi. Indivizii 
sunt de aşteptat să se influenţeze reciproc prin exemplu şi 
ajutorare. 
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3. Modele de leadership 

Stilul de leadership, adesea numit stil de conducere, descrie abordarea pe care managerii o utilizează cu oamenii 
din echipele lor. Există mai multe stiluri de conducere, şi liderii pot fi clasificaţi, după cum urmează: 

 Carismatic/non-carismatic. Liderii carismatici se bazează pe personalitatea lor, calităţile lor 
inspirationale şi „aura” lor. Ei sunt lideri vizionari, orientaţi spre realizare, îşi asumă riscuri calculate şi 
sunt buni comunicatori. Liderii necarismatici se bazează în principal pe know-how-ul lor (autoritatea 
merge la persoana care ştie să facă lucruri- Who Knows), încrederea lor şi abordarea analitică, rece, 
de-a se ocupa de probleme. 

 Autocrat-Democrat. Liderii autocraţi impun deciziile lor, utilizând de poziţia lor pentru a forţa oamenii 
să facă ce li se spune. Liderii democratici încurajează oamenii să participe şi să se implice în luarea 
deciziilor. 

 Facilitator-controlor. Facilitatorii inspira oamenii prin viziunea lor de viitor şi îi  împuterniceşte pentru 
a realiza obiectivele de echipă. Controlorii manipulează oamenii să 

 obţină realizarea lor. 

 Tranzacţional-transformational. Lideri tranzacţionali negociază pe bază de bani, locuri de muncă şi 
securitate pentru realizarea scopului. Liderii transformaţionali motivează oamenii să depună eforturi 
pentru scopuri la un nivel superior. 

Majoritatea managerilor adopta o abordare undeva între extreme. Unii vor varia în funcţie de situaţie sau 
sentimentele lor în timp, alţii îşi vor menţine acelaşi stil orice se întâmplă. Cel mai bine este să se utilizeze un stil 
adecvat situaţiei, dar este de nedorit să fie inconsecvent în stilul folosit în situaţii similare. Fiecare manager are 
propriul său stil, dar acest lucru va fi influenţat prin cultură organizaţională, care poate produce un stil de 
conducere predominant care reprezintă norma comportamentala pentru manageri, care este, în general, de 
aşteptat şi adoptat. (Michael Armstrong,2006) 

 

Cunoştinţe, Abilităţi şi Competente în Leadership (Avolio,2003) 

Literatura conectează abilităţile de leadership cu comportamentul şi performanţa (Mumford, Zaccaro, Harding, 
Jacobs, & Fleishman, 2000). Mumford et al. au susţinut că leadershipul implică o formă complexă de rezolvare a 
problemelor sociale în care performanţa liderului este asociată cu capacitatea sa de a simţi nevoia de schimbare, 
identifica obiectivele, crea căi pentru soluţii viabile, şi face acest lucru prin înţelegerea complexităţii mediului 
intern şi extern. Aptitudinile de rezolvare a problemelor complexe, abilităţile de judecată socială (Goleman, 1998) 
şi cunoştinţe (Simonton, 1994) au fost legate de eficienţa. 
Liderii au frecvent nevoia de a genera soluţii pentru probleme multiple, care se desfăşoară rapid venind cu cea 
mai bună soluţie alternativă în cea mai scurtă perioadă de timp (Day, 2001; Mintzberg, 1973). Liderii au nevoie de 
competenţe şi abilităţi pentru a dezvolta şi să implementeze soluţii împreună cu cei care îi urmează, colegii sau cu 
autorităţile de supraveghere 
care operează în contexte complexe, dinamice. Pentru a face acest lucru, liderii au nevoie de abilităţi sociale care 
vin cu unele trăsături identificate mai devreme (House & Baetz, 1979; Yukl & Van Fleet, 1992; Zaccaro, 1996). Mai 
mult decât atât, liderii eficienţi, trebuie să aibă abilităţi de a-şi convinge adepţii — adesea în situaţii sociale 
complexe, foarte dificil — să accepte şi să sprijine soluţiile propuse acestora. (Conger & Kanungo, 1998) 
Liderii necesită anumite cunoştinţe stabilite pentru a veni cu soluţii necesare pentru a răspunde unor provocări şi 
oportunităţi (Mumford et al., 2000). De exemplu, Simonton (1984, 1990) a concluzionat că liderii carismatici au 
avut un set de experienţe de cariera unice care le-a furnizat experienţele şi cunoştinţele pentru a rezolva 
problemele cu care se confruntă cei care îi asculta. 
În mod ironic, deşi dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini este în mod clar importantă pentru eficacitatea în  
leadership, această zonă a fost lăsată deoparte în literatura dedicată leadershipului; cu toate acestea, există unele 
excepţii (Jacobs & Jaques, 1987). Liderii 
care au acumulat cunoştinţe caracterizate de o perspectivă de timp mai largă se aşteaptă să aibă mai mult succes 
pe măsură ce aceştia urca poziţii ierarhice mai înalte în organizaţii (Jaques, 1977). În mod similar, experienţa şi 
cunoştinţele tacite  s-au dovedit a avea relaţii semnificative, pozitive, în corelaţie cu eficacitatea şi performanţa 
Leadership-ului (Sternberg & Wagner, 1993). 
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Atributele liderilor de succes  

Cercetările prin care s-au comparat liderii de succes cu cei fără succes au fost sintetizate în două recenzii 
excelente de literatură. În revizuirea făcută de Hogan et al. (1994) se prezintă modelul de personalitate Big Five ca 
o modalitate convenabilă de clasificare a diferenţelor individuale 
asociate cu eficacitatea liderului. Revizuirea lor relevă o asociere consistentă între liderul de succes şi atributele 
sale: dominarea, extroversiunea, sociabilitatea, conştiinciozitate, integritate, responsabilitate, agreabilitate, 
diplomaţie, cooperare şi stabilitate emoţională, încrederea în sine, starea de spirit pozitivă, control emoţional. 
Kirkpatrick şi Locke (1991) au identificat atribute suplimentare asociate liderului de succes. Acestea au inclus 
calităţi precum: onestitate şi integritate, capacitatea şi cunoştinţele cognitive. Liderii pot fi de asemenea fără 
succes datorită unor defecte de personalitate sau defecte de caracter (ex. Kaplan et al., 1991; Kets de Vries, 
1988). Liderii lipsiţi de inteligentă, abilităţi sociale, hotărâre, încredere în sine, orgoliu, onestitate şi ambiţie 
adesea nu reuşesc.  
Din nou, aceste atribute pot fi utilizate în prealabil atunci când sunt selectaţi viitorii lideri în organizaţii.  
 

Stiluri şi comportamente de leadership 

Spre deosebire de cantitatea limitată de cercetări privind cunoştinţele, competenţele şi 
capacitatea de rezolvare a problemelor, a existat o amplă cercetare pe diferenţele între stilurile de conducere şi 
comportamente (Hughes et al., 1999; Yukl, 1998).  
Stilurile de conducere, în contextul managerial, sunt modalităţi generale în care un lider se comportă faţă de 
subordonaţi pentru atingerea obiectivelor date. Gradul în care un manager deleagă autoritatea, modurile în care  
un manager foloseşte puterea şi preocuparea să pentru relaţiile umane sau orientarea sarcinii tind să reflecte 
stilul de conducere al managerului. 
Fiecare organizaţie este o combinaţie unică de de persoane, activităţi şi obiective. Fiecare manager are o 
personalitate unică şi un set de abilităţi. Astfel, leadershipul nu este un set permanent de calităţi care să permită 
unei persoane să ştie să se comporte  cel mai bine în toate ocaziile. Un bun lider se poate comporta mai bine într-
o situaţie decât în alta. 
Cu toate acestea, cercetările au demonstrat că un stil de leadership corect depinde de următoarele: 

 natura muncii / sarcina/loc de muncă, 

 preferinţa angajaţilor/subordonaţilor/adepţilor, 

 temperamentul managerului/atitudines liderului, şi 

 situaţia / circumstanţa într-un anumit moment în timp 
 
Stilurile de leadership sunt în general, clasificate în trei categorii: (Kurfi,2009) 
Stilurile tradiţionale: Stilurile tradiţionale de conducere sunt: 
a. Leadership autocratic  
b. Leadership Democratic  
c. Leadership  Laisse-faire  
Stiluri moderne: Aceasta este o metodă alternativă identificată de Ransis Likert (1967): 
a. Centrat pe locul de muncă 
b. Centrat pe angajaţi 
c. Centrat pe locul de munca-angajat  
Abordări de contingenta: Aceste abordări sunt: 
a. Modelul lui Fielder  
b. Modelul calea-scopul  
c. Modelul Vroom- Yetton  
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Stilurile tradiţionale de leadership (Kurfi, 2009) 

a) Leadership Autocratic  

Liderul autocratic este foarte autoritar. El are suficientă putere pentru a-şi impune dorinţa adepţilor săi şi nu ezita 
să facă acest lucru dacă este necesar. Acest lider face apel în mod deliberat la nevoile de nivel inferior ale 
subordonaţilor plecând de la prezumţia că acesta este nivelul la care ei îşi desfăşoară activitatea. Douglas 
McGregor (1960) a numit prezumţiile autocratice despre adepţi, Teoria X. Conform Teoriei X: 

 este normal că oamenilor să nu le placă să lucreze şi atunci când este posibil vor evita să muncească. 

 oamenii au ambiţii minore, au tendinţa de a fugi de responsabilitate, şi preferă să fie conduşi. 

 mai presus de toate, oamenii doresc securitate. 

 este necesar să se folosească constrângerea, controlul şi ameninţările cu penalizarea pentru a-i face pe 
oameni să muncească. 

Acest lider centralizează autoritatea şi luarea deciziilor, el supraveghează lucrările aproape detaliu decât la modul 
general, de formă. 
Autocratul binevoitor: Acesta este un autocrat care utilizează puterea de recompensă mai degrabă decât 
influenţa puterii coercitive. Deşi încă un lider autoritar, el arată o preocupare activa pentru bunăstarea 
subordonaţilor săi şi permite totuşi participarea în planificare; El îşi păstrează puterea de a lua și executa decizii. 

b) Leadership Democratic 

Acest lider este etichetat de Douglas McGregor (1960) că teoria Y. El consideră că: 
a. Munca este un fenomen natural şi în cazul în care condiţiile sunt favorabile, oamenii nu numai că vor accepta 
responsabilitatea, ci chiar o vor dori. 
b. dacă oamenii sunt angajaţi fata de obiectivele organizaţionale, ei vor exercita auto direcţionarea şi controlul de 
sine. 
c. angajamentul este în funcţie de recompense şi este asociat cu realizarea obiectivului. 
d. capacitatea de creativitate în rezolvarea problemelor este distribuită pe scară largă în cadrul populaţiei şi 
capacitatea intelectuală a fiinţei umane în medie este utilizată doar parţial. 
Acest lider foloseşte multă putere de influenţă, permite autonomie şi evită impunerea deciziilor sale 
subordonaţilor. În acest caz, autoritatea este descentralizată şi subordonaţii participa în procesul decizional. El 
crede că oamenii sunt motivaţi prin nevoi de nivel superior în vederea realizării unei interacţiuni sociale şi auto 
cunoaşterii personale: el încearcă să traseze subordonaţilor sarcini provocatoare. 

c) Leadership Laissez-faire  

Aceasta este o expresie franceză însemnând că subordonaţii "se conduc singuri", în acest caz liderul acordând o 
libertate totală oamenilor de a-şi selecta propriile obiective şi doar le monitorizează munca. Un adevărat lider 
laissez-faire este de fapt un conducător "non-leader", deoarece liderul nu are aproape nici o influență asupra 
grupului. Acest lucru face dificilă misiunea  de a distinge liderul dintre adepţii săi.  
Aceste stiluri de conducere sunt, probabil, o descriere ideală care nu există cu adevărat. 
 
  

Stilurile Moderne de Leadership 

Potrivit Rensis Likert (1967), există două abordări alternative la stilurile de conducere într-o 
organizaţia: centrat pe locul de muncă sau centrat pe angajat. De asemenea,  Blake şi Mouten (1964) au propus 
stilul social/tehnic, care combină locul de muncă şi angajatul. 
a) Liderii centraţi pe locul de muncă 
Managerul centrat pe locul de muncă, referindu-ne aici la orientarea activităţii, este preocupat în primul rând la 
modul de organizare a sarcinii şi stabilirea modului de recompensare pentru a creşte productivitatea. Scopul lui 
este de a obţine maxim beneficiu pentru manager sau organizaţie la cel mai mic cost şi, probabil, la cel mai mare 
efort al lucrătorului. 
b) Liderii centraţi pe angajat  
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Preocuparea principală este omul. Liderul se concentrează pe îmbunătăţirea performanţei prin îmbunătăţirea 
relaţiilor umane. El permite participarea maximă în procesul decizional şi evită controlul detaliilor. 
Comportamentul lui este similar cu cel al liderilor cu stil participativ. 
Potrivit Likert (1967), stilul de management ar putea fi centrat pe locul de muncă sau pe angajat. Dar acest lucru 
nu este adevărat, pentru că, cel mai bun stil de management/leadership este cel care combină atât centrarea pe 
locul de muncă cât şi pe angajat, care este de fapt un stil social / tehnic. Este foarte posibil ca managerul să arate 
mare îngrijorare pentru locul de muncă, precum şi pentru oameni. 

Abordarea contingenta a Leadershipului Eficient 

Incapacitatea cercetărilor anterioare de a găsi o relaţie de concordanţă între stilurile de conducere, satisfacţie şi 
productivitate indică faptul că alţi factori au avut o influenţa mai puternică. Pentru a identifica aceşti factori, 
teoreticienii au început să privească dincolo de lideri şi adepţi şi ia în considerare situaţia ca un întreg. 
Există trei modele de contingenta privind leadershipul eficient după cum urmează: 
a. Modelul sau abordarea Fiedler (1978)  
b. Modelul sau abordarea calea-scopul  
c. Modelul Vroom-Yetton (1973) 

a) Modelul sau abordarea Fiedler  

Acest model se bazează pe noţiunea că un leadership de succes depinde de concordanta între lider, situaţie şi 
subordonat. El sugerează că nu există cel mai bun stil de conducere. Eficacitatea unui lider este determinată de 
cât de bine se potriveşte stilul său situaţiei. Un manager poate menţine această formă prin: 
1. Înţelegerea conducerea propriul său stil 
2. Analiza situaţiei 
3. Adaptarea stilului sau la fiecare situaţie fie prin modificarea unei situaţii date astfel încât aceasta să se 
potrivească cu stilul său. 
Pasul 1: Înţelegerea stilului de Leadership 
Stilul de conducere este adesea descris prin măsura în care liderul se concentrează pe sarcină sau pe persoanele 
din subordine, după cum au explicat Blake şi Mouton (1964). 
Pasul 2: Analiza situaţiei 
Următorul pas este de a analiza situaţia pentru a înţelege dacă stilul de leadership va fi eficient. Fielder sugerează 
trei factori sau variabile esenţiale pentru a înţelege o situaţie (sau trei factori ai unei situaţii care influenţează 
eficienţa conducerii): 

 Relaţiile lider-membru -gradul în care grupul acceptă şi susţine liderul. Acest lucru include loialitatea 
arătată de subordonaţi, încrederea adepţilor în lider şi cât de atractivă este personalitatea liderului pentru 
adepţi. 

 Structura sarcinii –gradul în care sarcina atribuită subordonaţilor, obiectivele sale, procedurile și 
practicile, impune o măsură specificata în mod clar. 

 Poziţiile de putere - gradul în care poziţia dă liderului puterea de a recompensa şi pedepsi subordonaţii. 
În conformitate cu Fielder, fiecare caracteristică poate varia: relaţiile lider-membri pot fi bune sau mai puţin bune, 
structura sarcinii poate fi mai mare sau mai mică şi poziţia de putere a liderului poate fi puternică sau slabă. 

b) Modelul Cale-Scop 

Acest model se bazează pe teoria probabilităţii motivaţiei. Teoria presupune că oamenii vor face ceea ce se 
aşteaptă de la ei dacă acest lucru va duce la recompensă pe care o doresc. Aceasta este bază pentru modelul cale-
scop. Teoria propune ca liderii să influenţeze subordonaţii clarificând ceea ce trebuie făcut (calea) pentru a obţine 
recompensa pe care o doresc (scopul).  Potrivit House (1971), liderii pot ajuta cel mai bine subordonaţii să clarifice 
ceea ce ar trebui să facă (calea) pentru a obţine recompensele dorite (obiectiv) prin adoptarea unor stiluri diferite 
de conducere - directive, de susţinere, participative şi orientate spre realizare aplicate în diferite situaţii. Aceste 
stiluri de conducere sunt definite după cum urmează: 
1. Comportamentul directiv: Activităţile de conducere pun accent pe programarea muncii, stabilirea standardelor 
de performanţă şi clarificarea aşteptărilor privind performanţa angajaţilor. Acest lucru este foarte similar cu 
structura comportamentala şi de iniţiere a stilului centrat pe locul de muncă. 
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2. Comportamentul de susţinere: comportamentul de conducere se concentrează pe îmbunătăţirea relaţiilor 
interpersonale fiind, în general, de susţinere, accesibile şi prietenoase. Acest lucru este similar cu 
comportamentul centrat pe angajat. Liderul permite participarea subordonaţilor. Acest model ia în considerare 
atât comportamentul cât şi situaţia factorilor în analiza corespunzătoare a stilurilor de conducere. Astfel încât, 
liderul ar trebui să selecteze stilul de Leadership care se potriveşte cel mai bine caracteristicilor unei situaţii, 
subordonatului şi cerinţelor locului de muncă. 
3. Comportamentul participativ: comportamentul de conducere se concentrează pe consultarea subordonaţilor şi 
luarea în considerare a opiniilor şi sugestiilor lor atunci când se iau decizii. 
4. Comportamentul orientat spre realizare: activităţile de conducere se concentrează pe stabilirea unor obiective 
provocatoare, căutarea de îmbunătăţiri, sublinierea excelenţei în performanţă şi arătând încredere că 
subordonaţii vor lucra la standarde înalte de calitate. 

c) Modelul Vroom-Yetton 

Modelul de leadership în luare deciziilor Vroom-Yetton (1973) aşa cum exprima şi numele sau se axează pe 
procesul de luare a deciziilor. Conform acestui model, există cinci stiluri posibile pe care un manager le poate 
folosi pentru a lua o decizie: 
1) Puteţi rezolva problema sau lua decizia folosind informaţiile disponibile pentru Dvs în acel moment. 
2) Obţineţi informaţiile necesare de la subordonaţii dumneavoastră apoi decideţi singur care este soluţia la 
problemă. 
3) Împărtăşiţi problema individual subordonaţilor relevanţi, obţineţi ideile şi 
sugestiile lor  fără a lucra cu ei împreună ca un grup. 
4) Împărtăşiţi problema subordonaţilor  ca un grup colectiv, obţineţi ideile şi 
sugestiile lor, pentru a rezolva în final problema singur ca un lider. 
5) Împărtăşiţi problema subordonaţilor  ca un grup colectiv şi împreună generaţi şi evaluaţi 
alternative şi încercări de a ajunge la un acord privind o soluţie. Rolul dumneavoastră este mai mult acela de a 
prezida întâlnirea şi de asemenea, furniza opinia dumneavoastră înainte de a se ajunge la o decizie colectivă 
privind problema respectivă. 

 

Tipologia liderilor şi căile lor de influenţare 

Dar ce înseamnă totuşi să conduci un proces complex, ambiguu şi confuz al dezvoltării regionale? Cum poate un 
conducător să meargă înainte sau să inducă sau să acţioneze ca ghid în cazul în care acesta nu are o putere 
formală în a face acest lucru? În cadrul acestui manual dorim să răspundem unei întrebări: cum se manifesta 
leadershipul în dezvoltarea regională?  
Atunci când sunt întrebaţi ce este important în rolul unui lider în dezvoltare regională, liderii pot oferi o gamă 
largă de răspunsuri diferite. Unii ar putea evidenţia punerea în aplicare a unor servicii statutare, alţii atrag atenţia 
asupra importanţei creării de viziuni şi strategii comune care să conducă reţeaua sau organizaţiile de dezvoltare, 
alţii evidenţiază importanta creării şi utilizării reţelelor sau subliniază indicatorii de succes şi atingerea lor. Şi cel 
mai probabil, toţi au dreptate.  Sarcini de conducere sunt multiple şi complexe: într-o lume aflată în schimbare, 
liderii trebuie să facă faţă unor provocări schimbătoare. Ar trebui să fie, de asemenea, remarcat faptul că în 
dezvoltarea regională, conducerea nu este o chestiune simplă de a face o departajare intre lideri şi adepţi, liderii 
pot conduce în unele domenii, dar deseori aceştia sunt adepţi în alte câteva domenii, iar în alte ocazii unii adepţi 
pot fi lideri. În acest context, leadershipul poate fi văzut că un efect al acţiunilor pe care îl le fac actorii regionali 
între ei şi poate fi reflectat mai mult în promovarea dezvoltării regionale, unde există mai mulţi lideri cu diferite 
calităţi. În toate evenimentele, leadershipul în dezvoltarea regională este un proces mai mult sau mai puţin de 
colaborare. Nimeni nu poate conduce întreaga regiune singur deoarece nu este posibil să controlezi activităţile 
alţor actori.  
În această epocă a construiri bunăstării statului, mai ales în sectorul public, leadershipul necesita abilitaţi bune de 
administrare, cunoştinte despre diferite statute şi capacitatea de a urmă corect şi eficient instrucţiunile. 
Globalizarea, dezvoltarea tehnologiei informaţiei, importanta crescută a cunoaşterii ca o putere economică în 
sine, noua logică a activităţii economice, concurenţa internaţională tot mai strânsă şi integrarea europeană au 
schimbat cerinţele pentru conducere. Prin urmare, regiunile trebuie să fie capabile să capitalizeze resursele 
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proprii cât mai eficient posibil, să caute permanent noi resurse şi să acţioneze prin modele bazate pe propriile lor 
puncte de plecare. (Sotarauta,2002) 
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4. Lucrul în echipa și eficiența organizațională 

Echipa de lucru 

Este greu să ajungem la o definiţie unică a conceptului de echipă. Există mai mulţi cercetători care definesc ce 
înseamnă echipă deoarece aceasta diferă în viziunea lor în funcţie de condiţiile de muncă. Organizarea muncii, 
folosind munca în echipă se poate referi la o gamă largă de posibilităţi, cum ar fi cercuri de calitate, echipe 
transfuncţionale, echipe care se autoconduc sau echipe virtuale. Mulţi angajatori oferă echipelor cu care lucrează 
diferite grade de autonomie. Forma de echipă depinde de specificul de activitate. Pe de altă parte, în cazul în care 
scopul îl constituie îmbunătăţirea procesului de producţie, munca în echipă integrează mai mult aspecte privind 
complexitatea, comunicarea şi munca integrată (O'Leary-Kelly, 1994). În contextul acestui studiu, munca în echipă 
este înţeleasă într-un context mai larg fără a face o distincţie între echipe şi grupuri de lucru; astfel ea cuprinde 
următoarele definiţii:  
•  Echipă: „grupuri de angajaţi care au cel puţin unele sarcini colective şi în care membrii echipei sunt autorizaţi să 
reglementeze reciproc executarea acestor sarcini colective” (Delarue, 2003); 
•  Grup de lucru: „este definit de o activitate comună care necesită eforturi interdependente şi succesive sau o 
acţiune integrativă " (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007) 

Diferenţele culturale 

Contextul cultural variat din ţări diferite poate influenţa înţelegerea termenului de "echipă", din cauza diferitelor 
experienţe în utilizarea termenului în limbajul cotidian, experienţe proprii de la locul de muncă ale unei persoane, 
influenţa mass-media şi dezbaterile publice. Atunci când se analizează în special studii cantitative, nu poţi să fii 
sigur asupra gradului de înţelegere al respondenţilor privind termenul de “lucru în echipă”, mai ales dacă 
întrebarea nu oferă o definiție precisă. Sondajele calitative pot completa apoi aceste informaţii. 
În primul rând, au apărut diferite experienţe istorice în ţările din fostele grupuri de ţari din Vestul şi Estul Europei. 
În ţările vest europene, şi în special în ţările nordice precum Suedia, Danemarca şi ţările de jos, conceptul de 
echipă a fost utilizat de zeci de ani, experimentând un progres în anii 1980 şi 1990. În schimb, în ţările Europei de 
Est, aceste noi forme de organizare a muncii şi influenţa lor asupra eficienţei companiilor au fost luate în 
considerare doar la începutul anilor ' 90. Deci, dezvoltarea lor a fost până în prezent de scurtă durată. În vederea 
transformării unor sectoare în domenii-cheie ale economiei în aceste ţări, punerea în aplicare a unor noi forme de 
organizare a muncii nu a constituit totuşi un subiect central de dezbatere: mai degrabă, a fost şi este încă o 
chestiune de punere în aplicare a acestor noţiuni la nivel de întreprindere individuală. 
Modul în care înţeleg angajaţii termenul de  „echipă” este legat de popularitatea subiectului în țara în cauză. 
Angajaţi ar putea vedea munca în echipă ca orice fel de cooperare cu colegii sau orice grup de lucru care 
funcţionează pentru îndeplinirea unui obiectiv comun, ia decizii comune privind măsurile pe care trebuie să le ia şi 
îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea sarcinii. 
În Bulgaria de exemplu, conceptul de echipa este utilizat pe scară largă şi se reflecta în nivelul ridicat al populaţiei 
angajate care lucrează în diferite echipe - 67% ((European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2007). Conform unui studiu calitativ pe această temă efectuat în 2005, "munca în echipă este 
înţeleasă în general de angajaţi şi angajatori ca o muncă interdependenta. De exemplu, dacă oamenii sunt grupaţi 
în departamente sau doar lucrează în același loc, este raportat ca munca în echipă. " 
Se pare că în zilele noastre în Bulgaria este la modă să se pună în toate anunţurile de angajare „capacitatea de a 
lucra în echipă” ca o cerinţă pentru potenţialii candidaţi la un loc de muncă. În acest sens, capacitatea de a lucra 
în echipă este înţeleasă mai ales că abilitatea persoanei de a coopera de a fi prietenos şi politicos, care este o 
precondiţie importantă, dar insuficientă pentru lucrul în echipă.  
România este un alt exemplu de ţară unde munca în echipă are o istorie relativ scurtă. Interesul specialiştilor şi al 
companiilor cu experienţa referitor la utilizarea echipelor a început să crească numai în ultimii ani, deoarece 
economia a devenit mai stabilă şi a înregistrat progrese. Astfel de companii au efectuat studii de caz privind 
munca în echipă, dar nu au publicat aceste informaţii. 
În schimb, în ţări precum Danemarca, Suedia şi Finlanda, munca în echipă are o tradiţie relativ lungă şi, datorită 
expansiunii utilizării acestui concept, au fost efectuate numeroase studii. Dezvoltarea de noi forme de organizare 
a muncii, inclusiv munca în echipă, chiar a fost susţinută de iniţiative ale guvernelor. Acest lucru ridică problema 
dacă munca în echipă a găsit deja locul său în majoritatea companiilor deja existente, cel puţin în parte, şi dacă 
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tendinţa de restructurare organizaţională este stabil sub formă de muncă în echipă. În Danemarca, dovezi care 
cuprind date despre această tendinţă sprijină această ipoteză, care arată o serie descrescătoare de companii în 
care munca în echipă a fost implementats în ultimii trei ani. În mod similar, în Suedia conceptul de muncă în 
echipă este mult mai puţin de actualitate şi relevant decât în ultimele două decenii ale secolului XX, şi doar câteva 
noi studii pun accentul pe munca în echipă în companii. Sunt posibile cel puţin două motive pentru acest interes 
în scădere: 

- faptul că industria suedeză nu mai crede în "Modelul suedez" (sau teoria sociotehnica) şi oferă exemple 
de mai multe fabrici de automobile suedeze care s-au întors la organizarea producţiei pe metodologia 
liniei de asamblare regulate. Angajatorii care anterior au fost evidenţiaţi ca exemple de bună practică prin 
utilizarea acestui model evita acum acest mod de lucru. 

- Al doilea motiv pare mult mai probabil: "munca în echipă a devenit un mod comun de organizare şi de 
lucru în Suedia, prin urmare, nu este nimic nou deci nu mai este studiat de mulţi cercetători în domeniu." 

O altă întrebare metodologică se referă la utilitatea formării unei echipe chiar şi în companiile mici. În Olanda de 
exemplu se subliniază că „aproximativ jumătate din angajatori/organizaţii cu 10 sau mai puţini angajaţi indică 
faptul că nu se aplică munca în echipă la acest nivel”. Întrebarea dacă în organizaţiile mici există echipe rămâne 
deschisă pentru potenţiale cercetări suplimentare. 
 

Performanţa organizării la locul de muncă  

În zilele noastre,  pentru companii provocarea este de a livra rapid şi flexibil produse şi servicii noi de calitate, 
pentru a răspunde la cererile în schimbare din ce în ce mai mari ale clienţilor. Standardizarea şi specializarea sunt 
aspectele ce caracterizează organizarea muncii tradiţionale; munca este împărţită în diferite segmente, pornind 
de la pregătirea pentru îndeplinirea unor diferite roluri, în care lucrătorii se specializează pentru a spori 
productivitatea. Specializarea, de control şi de rutină sunt potrivite atunci când cererea de produse standardizate 
este constantă. Cu toate acestea, pentru o cerere care suferă schimbări rapide, această metodă nu pare să dea 
roade şi poate duce la probleme de coordonare şi rigiditate. Astfel, companiile au început să caute noi forme de 
organizare a muncii (Delarue şi De Prins, 2004). 
Un loc de muncă de înaltă performanţă se concentrează pe creşterea influenţei oamenilor în afaceri, precum şi pe 
impactul proceselor, metodelor, mediului fizic, tehnologiei şi instrumentelor de stimulare a muncii lor (Burton et 
al, 2005). Un loc de muncă de înaltă performanţă investeşte în resurse umane şi sprijină atât abilităţile lor tehnice 
şi de inovaţie cât şi abilităţile lor sociale;  Acest tip de organizaţie promovează relaţii interpersonale bune 
la locul de muncă din care compania poate beneficia, de asemenea. Acest tip de organizare este diferită de 
organizația de muncă Taylorista, care se caracterizează prin specializarea pe sarcină, structura ierarhică de tip 
piramida şi o centralizare a responsabilităţilor. 
Nevoia de noi forme de organizare a muncii ca o bază bună pentru un loc de muncă de înaltă performanţă este 
considerat a fi un element-cheie şi o parte integrantă a strategiei de la Lisabona, care a stabilit obiectivul său de a 
face economia UE cea mai competitivă şi dinamică bazată pe cunoaştere economie din lume, capabilă de creştere 
economică durabilă cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială până în 2010. De 
atunci, acest obiectiv a fost subliniat în mai multe reuniuni ale Consiliului European. În 2005, Concluziile 
Președinției Consiliului de primăvară a declarat că "noi forme de organizare a muncii... vor contribui la 
adaptabilitate" şi, în luna septembrie a aceluiaşi an, președinția europeană britanică a organizat o conferinţă pe 
tema organizaţiilor cu înaltă performanţă la locul de muncă. 

 

Un element de bază în noi forme de organizare a muncii 

În timp ce muncă în echipă este considerată a fi unul dintre elementele fundamentale ale acestui nou tip de 
organizare a muncii, se pot fi distinge şi diferite alte forme, şi nu toate cu aceleaşi consecinţe. De fapt, diferenţe 
mari apar între noi forme de organizare a muncii în diferite ţări (Lorenz şi Valeyre, 2003). O bună imagine de 
ansamblu a acestora poate fi găsite în raportul Partenerii la locul de muncă? Un raport european pentru factorii de 
decizie politici şi partenerii sociali (Totterdill, Dhondt şi Milsome, 2002). 
În cadrul sistemului tradiţional - modelul Taylorist - munca a fost împărţită în funcţii înguste cu cicluri de munca 
scurte, repetitive şi metoda de organizare este prescrisa în detaliu. Cu toate acestea, după cum s-a menţionat, 
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acest sistem nu oferă suficiente posibilităţi pentru un proces de modernizare şi de inovare, care este esenţial 
pentru schimbare rapidă şi adaptare. Lentoarea şi relativă rigiditate a regimului de organizare tradiţional adesea 
câştigă numele de „sindromul dinozaur”. 
Astfel, s-a simţit nevoia implicării lucrătorilor în muncă şi, pentru a fi implicaţi cu adevărat, ei trebuie să aibă 
posibilitatea de a exercita judecaţi de valoare, dezvolta contacte sociale şi de posibillitati de învăţare (Cartea 
verde privind parteneriatul pentru o nouă organizare a muncii, Comisia Europeană, 1997). Un studiu al Reţelei 
Europene pentru organizarea muncii (EWON, 1998) consideră că întreprinderile ar trebui să folosească principiile 
HPWO - precum auto-dezvoltarea şi angajamentul mai mare al angajaţilor - ca un avantaj competitiv. 
Din punct de vedere al dinamicii de organizare a companiei, munca în echipă poate fi considerată doar unul din 
mai multe elemente de schimbare organizaţională. Din perspectiva acestui studiu,  munca în echipă este un factor 
HPWO foarte important, deoarece afectează direct angajaţii şi calitatea vieţii lor profesionale. Probabil pentru 
acest motiv este privit ca unul dintre instrumentele cele mai progresiste ale practicilor organizaţionale în 
companiile de astăzi. 
 
Performanţa în munca a echipei este mai mare decât performanţele individuale, atunci când locul de muncă 
necesită o arie mai largă de cunoştinţe, judecaţi şi opinii. Avantajul muncii în echipă îl reprezintă creşterea 
productivităţii semnificative în domeniile care necesită creativitate în rezolvarea de sarcini diferite, un înalt grad 
de adaptabilitate şi conducerea operativă. 
Munca în echipă, de asemenea, creează un mediu care facilitează schimbul de cunoştinţe şi informaţii şi aşa-
numitul schimb de cunoştinţe. Alte avantaje rezida din capacitatea noilor forme de organizare a muncii de a mări 
potenţialul de inovare care poate aduce plus valoare unor produse sau servicii, prin mutarea lor în pieţe mai puţin 
sensibile la preţ. Mai mult, capacitatea noilor forme de organizare a muncii de a creşte procentul de angajare a 
lucrătorilor prin multi-calificare şi dobândirea de competenţe mai mari în rezolvarea problemelor, comunicare şi 
teamworking va ajuta adaptarea piaţa forţei de muncă, şi va sprijini, de asemenea, noi forme de creştere şi 
regenerare economică locală şi regională (Totterdill, Dhondt şi Milsome, 2002; OCDE, 2000). Munca în echipă ar 
putea conduce la o mai mare autonomie a locului de muncă, responsabilitate şi satisfacţie mai mare. Cele mai 
multe dintre studiile mai recente se referă la impactul pozitiv al lucrului în echipă asupra productivităţii în muncă 
şi eficienţei companiei (Cohen şi Coltrane, 1994). 
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5. Obstacole în calea lucrului eficient în echipe  

  

Activitatea de învăţare pentru a identifica probleme de performanţă 

Obiectiv: Deşi în mod normal sunt mai multe soluţii pentru o problemă, trebuie doar să identificăm rădăcina 
problemei pentru a găsi o soluţie. Cadranul pentru analiza performanţei de mai jos, este un instrument care poate 
fi utilizat pentru a identifica cauza problemei: 

 

Notă:Cele patru cadrane sunt bazate pe descrierea făcută de Jones (1993) a celor patru factori care afectează 
performanţa la locul de muncă. 
După ce se studiază aceste cadrane pe baza modelui Knowing vs. Doing (Ştiu vs Fac) se discută următoarele 
întrebări: 
•  Care este impactul definirii soluţiei identificate pentru a rezolva o problemă de performanţă asupra strategiei 
generale? (Sugestie-a se vedea cele patru cadrane) 
•  Având în vedere problemele de performanţă ale angajatului în companie, exista un model pentru forma în care 
apar aceste probleme? (Sugestie-cele mai multe sunt în mod normal în cadranul A) 
•  Ce implicaţii are acest model pentru rolul unui supraveghetor care are rolul de a rezolva problema? 

 

Knowing versus Doing (Ştiu vs. Fac) 

Procedura: Grupul de analiza desenează o imagine mentală a unui angajat cunoscut,  care nu are performante 

adecvate. Pe baza informaţiilor despre dovezile existente, se selectează un punct de intersecţie în matricea de 

analiză a performanţei care portretizează cel mai bine răspunsurile membrilor grupului la două întrebări pe axe 

verticale şi orizontale care se referă la cunoştinţe şi atitudine. Se discută răspunsurile şi apoi se explica cum o 

astfel de analiză ar putea furniza indicii pentru patru soluţii diferite: 

A 

Motivare 
B 

Resurse sau Mediul 

Înconjurător 

 

C 

Selecţia 

 

D 

Training 

 

Diagrama de analiză a performanţei  (DAC) 
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1. Cadran A: dacă angajatul are suficiente cunoştinţe asupra sarcinilor de la locul de muncă, dar are o atitudine 
necorespunzătoare, acest lucru poate fi clasificat ca problema motivaţionala. Consecinţele (recompensele) vor 
trebui ajustate la comportamentul persoanei. 
2. Cadran B: dacă angajatul are cunoştinţe asupra sarcinilor de la locul de muncă şi o atitudine favorabilă, dar 
performanţa este nesatisfăcătoare, atunci problema poate mai presus de controlul angajatului, de exemplu: 
lipsesc resurse, exista presiuni de timp. În acest caz, se solicită o analiză a mediului. 
3. Cadran C: dacă angajatul nu are cunoştinţe asupra sarcinilor de la locul de muncă dar are o atitudine favorabilă, 
este posibil ca acea persoană să fie plasată incorect pe postul respectiv. Acest lucru poate indica o problemă 
legată de selecţia angajatului şi sugerează că ar trebui luat în considerare transferul sau sau descărcarea de 
sarcini. 
4. Cadran D: dacă angajatul doreşte să obţină performantă, dar nu dispune de cunoştinţe asupra sarcinilor de la 
locul de muncă sau abilităţi, răspunsul poate fi instruirea suplimentară a acestuia. 
 

Motive principale pentru care angajaţii nu obţin performanta  

 
Lipsa de abilităţi: aceasta este în principal responsabilitatea angajatorului — trebuie să furnizeze formare. 
•  Niciodată nu le-au avut 
•  Este nevoie de practică 
•  Nu se poate aplica  
Lipsa de informaţii: aceasta este, de asemenea, responsabilitatea angajatorului — trebuie să furnizeze 
informaţiile sau să instruiască angajaţii cum să utilizeze sau să colecteze informaţii disponibile. 
•  Nu ştiu aşteptările angajatorului 
•  Nu deține datele curente 
•  Nu se pot aplica informaţiile pe care le deţine 
Aspecte motivaţionale: Responsabilitate comună a angajatorului şi angajatului -necesită o discuţie bilaterală. 
•  Lucruri şi oameni care fac din mediul de muncă al anagajatului o pedeapsă (simte că lucrează într-un mediu 
ostil) 
•  Atitudini şi probleme personale 
Probleme personale: Responsabilitatea angajatului –trebuie să îşi rezolve problemele din viaţa personală 
•  Abuzul de substanţe 
•  Sănătatea emoţională  
•  Sănătatea fizică 
•  Stil de viaţă 
Probleme de mediu: Responsabilitatea angajatorului- este necesară revizuirea unor aspecte. 
•  Standarde nerealiste 
•  Fisă a postului incompletă 
•  Mijloacele de munca disponibile sunt inadecvate 
•  Proceduri de lucru neadecvate sau incomplete (Jones, 1993) 
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6. Beneficiile organizaţionale ale lucrului în echipă, etapele formarii şi dezvoltării 

echipei  

Procesul de instruire şi dezvoltare a resurselor umane presupune stabilirea unui program eficient de pregătire 

pentru angajaţii organizaţiei, precum şi cunoaşterea temeinică a activităţii şi a realizărilor persoanelor care 

lucrează în acel domeniu.  

Obiectivele pregătirii profesionale pot fi constituite din: perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor, 

executarea unor lucrări specifice, rezolvarea unor sarcini noi, îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, pregătirea 

unor schimbări, etc. 

Schematic este un proces care poate arăta astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiția în dezvoltarea profesională a angajatului 

Instruirea şi dezvoltarea profesională a salariaţilor reprezintă una dintre cele mai profitabile investiţii pe care 

organizaţia le poate face; aplicarea aceastei politici conduce la efecte pozitive imediate pentru unitate, dar şi la 

obţinerea satisfacţiilor morale şi materiale pentru salariaţi care vor deveni, de regulă, mai implicaţi în problemele 

acesteia. 

Instruirea angajaţilor are şi o dimensiune motivaţionala, constituind o modalitate de retenţie a personalului în 

cadrul organizaţiei. 

Pe termen lung, organizaţia are de câştigat dacă aplica politica de dezvoltare profesională a angajaţilor săi, 

întrucât beneficiile pe care le poate aduce o instruire corect făcută sunt: 

- Creşterea productivităţii şi a calităţii muncii; 

- Scăderea numărului de rebuturi datorate dezinteresului în muncă; 

- Îmbunătăţirea adaptabilităţii la metode noi; 

- Micşorarea gradului de supervizare a muncii; 

- Micşorarea numărului de accidente; 

- Creşterea satisfacţiei muncii arătată prin diminuarea numărului de absenţe şi reducerea timpilor 

neproductivi. 

Starea actuala: 

 Rezultatele 

organizației 

 Cunostințele actuale 

 Performanța 

individuală 

NEVOIA DE 

PERFECȚIONARE ȘI 

INSTRUIRE 

Starea dorită: 

 Obiectivele 

organizației 

 Cunostințele și 

competențele  

cerute 

 Standardele de 

performanță 
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Pe de altă parte, rezultatele sunt nefavorabile atunci când persoanele care sunt instruite nu văd nici un scop în 

instruirea lor, sau când este percepută ca o pedeapsă sau neplăcere, sau când instruirea se dovedeşte a fi 

irelevantă (nu reflectă necesităţile reale de instruire ale personalului ţintă).  

Pe termen scurt, pentru organizaţie, dezavantajele  instruirii ar putea fi: 

- Costul acestora – au un preţ destul de ridicat deseori şi participanţii la instruire sunt scoşi din timpul 

orelor de lucru; 

- Aşteptările personalului instruit cresc odată cu instruirea, astfel încât dacă ei nu sunt folosiţi imediat la 

noua lor capacitate, pot deveni demotivaţi şi pot începe să-şi căute un alt loc de muncă unde pot să-şi 

utilizeze abilităţile recent dobândite. 

 

Planificarea instruirii 

Identificarea cerinţelor de pregătire şi dezvoltare profesională presupune o analiză complexă care constă în 

definirea corectă a obiectivelor şi programelor de instruire, având în vedere că salariaţii au vârste diferite, 

pregătire diferită şi experienţă diferită. Pentru identificarea cerinţelor de pregătire profesională este necesară 

evaluarea periodică a cunoştinţelor de specialitate, a deprinderilor şi aptitudinilor profesionale ale salariaţilor; 

acestora trebuie să li se explice că evaluarea performantelor nu este un mijloc de restructurare a personalului, ci 

o activitate necesară dezvoltării organizaţiei. 

Planificarea instruirii salariaţilor poate fi determinată de numeroşi factori: productivitatea, reclamaţiile clienţilor, 

accidentele de muncă, rezultatele probelor de lucru, rezultatele evaluării performanţelor, etc. 

Stabilirea necesitaţilor de instruire presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 precizarea obiectivelor pentru întreaga organizaţie, pe componentele ei structurale şi pe angajat; 

 stabilirea noilor cunoştinţe şi noilor standarde pe care salariaţii trebuie să şi le însuşească; 

 stabilirea tehnologiilor pe care salariaţii trebuie să le cunoască; 

 stabilirea metodelor de pregătire cele mai adecvate contextului; 

 stabilirea furnizorilor de formare profesională care se vor ocupa de pregătirea salariaţilor; 

 stabilirea graficului de timp după care se va face pregătirea salariaţilor; 

 stabilirea costurilor necesare pregătirii  salariaţilor şi asigurarea resurselor financiare corespunzătoare. 

Toate aceste etape se reunesc în documentul intitulat: „Plan de dezvoltare profesională” sau „Planul de instruire”. 

Acesta trebuie agreat cu toată echipa manageriala a organizaţiei şi aprobat de conducătorul acesteia. Poate fi 

întocmit pentru o perioadă cuprinsă între o jumătate de an, până la doi ani de activitate, funcţie de necesităţile 

organizaţiei şi de capacitatea de planificare a acesteia. Este recomandat ca acest instrument să fie în permanenţă 

adaptat şi revizuit, ţinând cont de activităţile şi dificultăţile curente ale organizaţiei. 

În cadrul planificării pregătirii profesionale a salariaţilor, departamentul de resurse umane trebuie să aibă în 

vedere următoarele aspecte legate de programele de formare profesională: 

 elementele teoretice şi aplicative transmise cursanţilor trebuie să aibă aplicativitate în munca acestora; 
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 elementele teoretice şi aplicative însuşite de către cursanţi trebuie să permită obţinerea unor 

performanţe profesionale semnificative; 

 învăţarea la adulţi este diferită de învăţarea la copii, astfel încât mtodele şi tehnicile utilizate cu aceştia 

trebuie să fie adecvate; 

 ritmul predării şi evaluării trebuie să ţină cont de experienţa profesională a cursanţilor. 

 

Metode şi tehnici de instruire şi dezvoltare profesională 

 
Un element important este şi ca instruirea să atingă exact necesităţile definite.  
Etapele derulării unui program de dezvoltare şi instruire a angajaţilor sunt următoarele: 

Identificarea necesităţilor de instruire 

 

Clarificarea obiectivelor instruirii 

 

Planificarea instruirii 

 

Punerea în practică/Derularea instruirilor 

 

Evaluarea rezultatelor 

 

Analiza şi feedback-ul 

Pentru construirea unor programe adecvate de instruire si dezvoltare profesionala trebuie sa se tina cont de cele 

3 elemente care pot face subiectul oricarui demers de instruire cunoscut. Acestea sunt: 

1. Cunoştinţe: ceea ce trebuie să cunoască persoana ocupantă a postului, cunoştinţe profesionale şi tehnice, 

cunoaşterea procedurilor, a clienţilor şi colegilor cu care ei vin în contact, cunoaşterea obiectivelor,etc.  

2. Abilităţi: reprezintă capacitatea de a face, ce trebuie să deţină posesorul postului pentru a fi capabil să 

atingă rezultatele la un nivel „performant” şi „de dorit”. Aceste abilităţi sunt mai mult decât unele pur 

tehnice, ele incluzând şi abilităţi sociale.  

3. Atitudini (comportamente): posturile sunt diferite ca extindere şi tip de comportament cerut, de aceea 

este important de a şti care sunt caracteristicile particulare cerute.  
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Organizația care învață 

Expresia “organizaţia care învaţă” este un concept foarte uzitat acum, putând fi considerat ca făcând parte din 
jargonul managerial modern.  
Nu există un model perfect al organizaţiei care învaţă. Organizaţia care învaţă se străduieşte să creeze valori, 
practici şi proceduri în care “a învăţa” este sinonim cu “a munci”, la orice nivel al acesteia. Organizaţia care învaţă 
trebuie să asigure angajaţilor săi un mediu sigur, în care să poată sa-şi asume riscurile şi deschiderea cerute de 
practica reflexivă, în care îndoielile de sine şi întrebările sunt la fel de importante ca şi certitudinea şi controlul.  
Strategia de formare trebuie să ţină cont de cei trei factori implicaţi şi anume: organizația in sine, individul și 
funcția acestuia. 
 
                                                                          Organizaţia 
 
 
 
 
                       
                        
 
 
 
                             Individul          Funcţia 
 
 
 
Pentru a realiza un progres real în domeniul învăţării organizaţionale este important să identificăm tipurile de 
bariere care pot apărea, atât la nivel individual cât şi la nivel organizaţional. Câteva dintre blocajele frecvent 
întâlnite sunt: 

 Procesele formale de învăţare, în cadrul programelor de instruire, pot acţiona uneori împotriva celor 
informale, din activitatea de zi cu zi. Valorile şi recompensele oferite de cele informale pot submina 
metodele şi scopurile celor formale. 

 Învăţarea poate fi contaminată de procese politice defensive, îndreptate împotriva schimbării, fiind 
indisolubil legată de puterea şi controlul asociate cunoaşterii şi fluxului informaţional în organizaţie. 

 Împărţirea unei organizaţii în departamente profesionale specializate sau funcţionale poate fi folosită în 
menţinerea status quo-ului, în pofida teoriilor manageriale noi de trecere la structuri cât mai aplatizate şi 
descentralizate. 

CUNOSTINȚE / INFORMAȚII 

ABILITĂȚI / DEPRINDERI/ 

CAPACITĂȚI 

ATITUDINI / 

COMPORTAMENTE 

Strategia de 

formare 



LEADER -Imbunatatirea abilitatilor de management si leadership in domeniul dezvoltarii regionale pentru managerii de 
resurse umane finantat prin Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii- Leonardo Da Vinci (Mobilitati VETPRO). 

 

 Interesele şi loialitatea faţă de grup pot acţiona împotriva deschiderii şi provocărilor necesare învăţării şi 
schimbării. 

 Organizaţia nu trebuie să descurajeze învăţarea, ori elementele şi etapele sale componente, ci trebuie să 
o faciliteze, prin combaterea atitudinii defensive şi prin încurajarea controverselor şi a discuţiilor pro-
active. 
 

Planul individual de dezvoltare personală – Managementul carierei 

În limbaj curent, noţiunea de carieră, în general şi carieră profesională, în special reprezintă succesiunea 
realizărilor profesionale şi poziţiilor (funcţiilor), în structura ierarhică a organizaţiei din care face parte salariatul.  
Definiţiile pentru "carieră" pot releva şi alte puncte de vedere: 

 "succesiunea de funcţii, în ordinea crescătoare a prestigiului, prin care trece angajatul în mod ordonat, 
după o regulă previzibilă" (V. J. Mannen); 

 "succesiunea poziţiilor într-o ierarhie, împreună cu funcţiile asociate" (R. Mathis); 

 "mişcarea de avansare a unei persoane într-un domeniu de activitate dorit, cu scopul de a obţine mai 
mulţi bani, mai multă responsabilitate sau pentru a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere" (G. 
Dressler). 

Pentru unele persoane, conceptul de carieră poate fi asociat cu cel de profesie (militari, manageri, profesori); în 
alte cazuri, cariera este sinonimă cu avansarea sau cu succesiunea funcţiilor din ce în ce mai reprezentative. 
Specialiştii disting, în acest domeniu, două noţiuni distincte care sunt intercondiţionate: cariera obiectivă, care 
are la bază perfecţionarea profesională şi avansarea pe posturi superioare şi cariera subiectivă, care are în vedere 
percepţia proprie privind rolul în cadrul organizaţiei şi al societăţii în general. 
Conceptul de carieră nu trebuie asociat doar persoanelor care acced la funcţii din ce în ce mai prestigioase; 
cariera profesională a salariaţilor reprezintă un obiectiv de care organizaţiile ar trebuie să fie preocupate 
pentru fiecare dintre aceştia. Chiar dacă un lucrător nu va ocupa funcţii din ce în ce mai importante, dezvoltarea 
carierei acestuia este necesară şi semnificativă, prin faptul că el dobândeşte permanent cunoştinţe profesionale 
de ultimă oră, că devine o persoană cu experienţă de care organizaţia are nevoie, că este apreciat, motivat şi 
antrenat în abordarea planificării activităţilor organizaţiei. 
Cariera profesională este inseparabil legată de întreaga viaţă a individului; realizările sau nerealizările în planul 
vieţii personale sunt condiţionate şi condiţionează cariera profesională. Cariera reprezintă o importantă parte din 
viaţa unui individ, care, la rândul ei, reprezintă o permanentă luptă pentru atingerea obiectivelor personale. 
Indivizii doresc să-şi dezvolte cariera profesională, pentru a putea atinge un nivel de bunăstare satisfăcător pentru 
ei înşişi şi pentru familiile lor.  
Managementul carierei este procesul de planificare, proiectare şi aplicare a strategiilor şi planurilor care permit 
organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar salariaţilor să-şi îndeplinească propriile aspiraţii 
privind realizarea profesională şi socială.  
Din aceste considerente, rezultă că managementul carierei este parte integrantă a managementului resurselor 
umane.  
În accepţiunea uzuală, activitatea de promovare a personalului poate fi definită drept ascensiunea persoanelor 
considerate corespunzătoare, în urma evaluării adecvate exigenţelor de loc şi de timp, pe posturi situate la 
niveluri ierarhice superioare.  
Din punctul de vedere al organizaţiei, necesitatea dezvoltării carierei cuprinde: micşorarea impactului pe care 
viitorul îl poate avea asupra evoluţiei acesteia şi stabilitatea şi loialitatea salariaţilor.  
Datorită creşterii complexităţii sarcinilor de serviciu, salariaţii trebuie să fie din ce în ce mai bine informaţi, educaţi 
şi calificaţi. Ca urmare, organizaţiile au obligaţia de a elabora planuri individuale de dezvoltare personală a 
angajaţilor; aplicarea acestor programe este în avantajul angajatorilor (prin pregătirea superioară, adecvată 
momentului şi creşterea performantei salariaţilor) şi al angajaţilor care devin mai ataşaţi intereselor firmelor 
cărora le aparţin.  
Este demn de remarcat că veniturile salariale nu reprezintă unicul argument pentru motivarea pozitivă a 
salariaţilor; aceştia au nevoie de stabilirea unei legături social  - profesionale durabile, care să le ofere satisfacţii 
morale la fel de importante că nivelul de salarizare 
Potrivit opiniilor lui M. Armstrong, principalele obiective ale managementului carierei sunt: 
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 promovarea unei politici de dezvoltare a carierei, în concordanţă cu natura activităţilor desfăşurate de 
salariaţi şi, mai ales, cu nevoile individuale şi organizaţionale; 

 satisfacerea nevoilor directe ale organizaţiei şi creşterea potenţialului de creare a imaginii pozitive pentru 
aceasta; 

 identificarea şi perfecţionarea personalului cu potenţial intelectual şi profesional ridicat, în vederea 
progresului organizaţional; 

 elaborarea unor planuri de dezvoltare structurală, pentru cuprinderea în activităţi de mare importanţă a 
personalului cu potenţial deosebit care nu este încă cuprins în structurile de decizie; 

 sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor polivalente, pentru a putea ocupa, ulterior, alte posturi; 

 sprijinirea angajaţilor care manifestă forme de absenteism, indiferenţă sau lipsă de motivaţie. 
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7. Elementele sociale ale funcţionarii echipei, conducerea echipelor:  

Cercetarea privind abilităţile umane a pornit în urmă cu aproximativ 100 de ani (Fakultät, 2008) şi inteligenţa este 
considerată un concept general unificat, în mare măsură legat de capacitatea cognitivă ( Beheshtifar,2012). 
Revizuirea literaturii de specialitate arată că există o mulţime de informaţii care ar trebui să fie luate în 
considerare în organizaţii, cum ar fi: inteligenta organizaţională, inteligenta psihologică, inteligenta morală, 
inteligenta emoţională, inteligenta socială, s.a.m.d. 
Un aspect cheie al dezvoltării inteligenţei sociale este învăţarea pentru a fi cât mai „clar” şi prezent posibil 
(Phipps, 2007). Cu alte cuvinte, conceptul de inteligentă, în general, se referă la capacitatea de a gândi şi de a afla 
şi a fost predominant utilizat pentru a descrie învăţarea şi aplicarea competenţelor şi faptelor (Clarken, 2009); în 
ultimii ani, interesul pentru inteligenţa socială a cunoscut de asemenea, o renaştere sub termenul general de 
eficacitate socială (Lievens & Chan, 2009). 
Cercetarea privind inteligenta socială a început doar la câţiva ani după ce Spearman în 1904 a introdus termenul 
de inteligenta academică. Astfel, inteligenţa socială a fost unul dintre primii candidaţi pentru un nou construct 
referitor la inteligentă pentru a completa conceptele tradiţionale privind capacitatea umană (Fakultät, 2008). 
Inteligenţa socială are cea mai lungă istorie. Ideea merge înapoi la Thorndike (1920) care a definit inteligenţa 
socială ca fiind „capacitatea de a înţelege şi de a gestiona [......]– pentru a acţiona cu înţelepciune în relaţiile 
umane".  
Inteligenta emoţională şi inteligenta socială - fără îndoială - au devenit două construcţii foarte importante pentru 
organizaţii. 
Mai multe studii au arătat că inteligenta socială este multidimensională şi se distinge de domeniul inteligenţei 
generale (Dong, et al. 2008). Conceptul de inteligenta emoţională are rădăcini în inteligenţa socială dezvoltată de 
Thorndike (1920), care a propus mai multe forme de inteligenta inclusiv abstracte, mecanice şi sociale (Parolini, 
2005). Daniel Goleman, care a scris foarte mult despre inteligenţa emoţională, a publicat despre inteligenţa 
socială târziu abia prin 2006 (Dong, et al. 2008). Inteligenta emoţională a devenit o expresie comună în 
vocabularul liderilor şi managerilor organizaţiilor de astăzi. În 1990, Salovey şi Mayer  au definit-o ca „un subset 
de inteligenţă socială care presupune capacitatea de a monitoriza sentimente şi emoţii proprii şi ale altora, pentru 
a face o diferenţiere între aceştia din urmă şi de a folosi aceste informaţii pentru a ghida gândire şi acţiunile 
cuiva” (Fambrough & Hart, 2008). 
Inteligenta generală continuă să prezinte o legătură puternică cu anumiţi indicatori ai eficientei leadership-ului şi 
liderului şi această asociere a fost observată în cadrul unor cercetări ample 
(Zaccaro, et al., 2003). Unele teorii de leadership în dezvoltare arata de asemenea, ca inteligenta emoţională şi 
socială pot fi chiar mai importante pentru lideri şi manageri, deoarece versatilitatea şi flexibilitatea cognitivă şi 
comportamentala sunt caracteristici importante ale liderilor competenţi (Bosman, 2003). 
În general, inteligenta socială are o conotaţie strâns legate de aşa-numitele noţiuni precum aptitudini şi abilităţi 
sociale (Björkqvist, et al., 2000). Inteligenţa socială poate fi considerată ca un construct general pentru 
înţelegerea modului în care oamenii de succes gestionează relaţiile sociale (Friborg, et al., 2005). House şi Aditya 
(1997) explică faptul că leadershipul este înrădăcinat într-un context social şi inteligenţa socială este o trăsătură 
necesară pentru lideri. House et al. (1999) descrie leadershipul ca un proces social care reprezintă „capacitatea 
unui individ de a influenţa, motiva şi impulsiona pe alţii să contribuie la creşterea eficienţei şi succesului 
organizaţiei" (Parolini, 2005). 
În organizaţii, inteligenţa socială se referă la folosirea în mod intenţionat a abilităţilor bune ale oamenilor cu 
credinţa că utilizarea eficientă a acestor abilităţi va avea un impact pozitiv asupra altora – bazat pe un impact 
biologic şi observabil (Kolski‐Andreaco, 2010). Zaccaro şi colegii săi (Zaccaro, 1999, 2001, 2002; Zaccaro, Foţi, et 
al., 1991; Zaccaro, Gilbert, Thor, şi Mumford, 1991) au susţinut că evaluarea aptitudinilor sociale sau a inteligenţei 
sociale, se află în centrul Leadership-ului eficient (Zaccaro, et al., 2003). 
În esenţă, inteligenţa socială foloseşte o conştientizare a impactului substanţial al relaţiilor  
pentru a ajuta liderii să sporească performanţa oamenilor pe care îi conduc. Aptitudinile personale precum 
iniţiativa, empatia, adaptabilitatea şi persuasiunea sunt vitale pentru trusoul unui lider. 
Lipsa de conştientizare a impactului său emoţional asupra altora poate conduce liderul  spre eşec în calitatea sa 
de conducător al unor oameni, indiferent de cât de competent poate fi în domeniul său meseria sa. Inteligenţa 
socială, atunci când este aplicată leadershipului, recunoaşte că cea mai importantă activitate a unui lider este de a 
se conecta cu alţii pentru a amplifica performanta acestuia din urmă (Kolski-Anderaco, 2010). 
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Inteligenta socială include, de asemenea, abilitatea de a selecta un răspuns adecvat şi de a fi flexibil în raport cu 
comportamentul celor din jur (Robert, 2008). În acelaşi timp, oamenii care nu şi-au dezvoltat abilităţi de 
inteligenţă socială nu se poe conecta în mod eficient cu alte persoane şi pot chiar să le înstrăineze sau să le 
jignească. 
Abilităţile sociale reprezintă o gamă mai largă de abilităţi, mai strâns legate de conceptul de inteligenta socială. 
Deşi inteligenta socială, capacitatea de a gândi şi acţiona cu înţelepciune în situaţii sociale, a fost prima dată 
explorată de psihologul Edward Thorndike în 1920 şi mai târziu de Guilford (1967) în modelul său de „inteligenta 
comportamentală”, conceptul de inteligenţă socială a fost popularizat doar în ultimii ani de Goleman (2006). 
Abilităţile sociale, componente cheie ale inteligenţei sociale includ următoarele: 

 Capacitatea de a se exprima pe sine în interacţiunile sociale, 

 Capacitatea de a „citi” şi înţelege diferite situaţii sociale, 

 Cunoaşterea rolurilor sociale, normelor şi codurilor, 

 Abilităţi interpersonale pentru rezolvarea problemelor, şi

 Abilităţi sociale de joc de rol (Riggio & Reichard, 2008). 
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8. Activităţi practice în tehnici de predare a leadership-ului şi managementului 

resurselor umane 

Formarea unor administraţii / instituţii puternice în dezvoltarea regională  

Creşterea economică depinde nu doar de investiţii, dar şi de administrarea efi cienta a programelor de dezvoltare, 
cu respectarea cerinţelor fata de o bună gestionare a resurselor publice. Pentru aceasta este necesar un sistem 
administrativ competent şi sigur, precum şi un cadru legislativ transparent. 
Noul sistem de punere în aplicare a politicii regionale a UE în anii 2007-2013 include susţinerea unor programe 
specifice, cu unicul scop de a crea condiţii pentru reforma administrativă şi pentru instruirea funcţionarilor publici 
în domeniul celor mai recente tehnici de management şi leadership. 
 

De ce şi cum să învăţăm despre Leadership  

Deoarece leadershipul este, conform celor mai multe definiţii, un proces social, rezultă că predarea leadershipului 
este o activitate complexă. Dar, ca şi alte ştiinţe sociale, sunt procese uşor de înţeles, care pot fi studiate, înţelese 
şi aplicate într-o varietate de contexte. Este sarcina formatorului în leadership să îi ajute pe managerii de resurse 
umane care activează în domeniul dezvoltării regionala  să identifice cunoştinţele de bază şi practicile de 
conducere pe care să le utilizeze cu folos în viaţa lor profesionale şi în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 
activitatea. Atunci când formatorii în leadership au succes, nu există nici o bucurie mai mare decât să-şi vadă 
cursanţi transformaţi în lideri care ştiu să conducă şi să gestioneze relaţiile cu cei din jurul lor. Dacă se 
descurajează, este esenţial ca formatorul în leadership să îşi amintească faptul că, în special în domeniul educaţiei 
în management, cursanţii vor aprecia experienţa lor de învăţare mai târziu în călătoria lor de dezvoltare 
personală. 

Ce ar trebui să facă un trainer 

Succesul unei organizaţii regionale şi în speţă a unei agenţii pentru dezvoltare regională depinde de capacitatea ei 
de a implementa în cele mai bune condiţii politica de dezvoltare regională. Aceste organizaţii investesc acum mai 
mult în instruire. Aptitudinile oamenilor sunt considerate adesea cea mai importantă resursă a unei astfel de 
organizaţii. Rolul trainerului organizaţional capătă pe zi ce trece tot mai multă importanţă.  
Acesta trebuie să aloce timp pentru acele activităţi care creează cea mai mare valoare adăugată pentru 
autoritatea regională. Astfel de activităţi includ: 

- Corelarea instruirii cu rezultatele aşteptate din partea diferitelor departamente ale organizaţiei; 

- Conceperea şi dezvoltarea de noi programe de instruire   

Crearea de comunităţi de învăţare 

O modalitate prin care cursanţii sunt ajutaţi să integreze teorii şi practici de conducere sau să  integreze "moduri 
de a şti cu obiceiurile de a fi" este de a crea comunităţi de învăţare semnificative. Transformarea spaţiilor 
educaţionale de la locuri de munca restrictive la cele care duc la angajamente asumate de personale necesita  
gândire şi design. Stabilirea unei culturi care încurajează participarea cursantului, provocând dialogul, 
responsabilitatea reciprocă şi spontaneitate necesită acţiune intenţionată de la prima oră de curs sau atelier de 
sesiune. Komives, Lucas, şi McMahon (1998), oferă următoarele sugestii pentru prima sesiune a unui curs său 
program de conducere: cel puţin o parte din prima sesiune ar trebui să fie alocata conştientizării activităţilor în 
care elevii au posibilitatea să se prezinte şi să împărtăşească  motivaţia lor pentru participarea la sesiune sau 
înscrierea în program. Acest lucru îi poate ajuta pe cursanţi să identifice motivaţiile comune cu ceilalţi cursanţi şi 
să înceapă procesul de construire a comunităţii de învăţare. Este de asemenea important pentru că unii cursanţi 
se pot cunoaşte între ei sau pe Dvs în calitate de formator. Este important pentru ca toată lumea să înceapă pe 
picior de egalitate. Prima sesiune nu ar trebui să fie de intimidare pentru acei cursanţi care pot fi noi pentru tine 
sau nu cunosc subiectul de loc. Din acest motiv, utilizaţi activităţi de risc scăzut care nu au solicita cursanţilor să 
dezvăluie informaţii care ar putea fi considerat neconfortabile sau o ameninţare. 
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 O întrebare pe care ar trebui să le-o adresaţi în mod sigur este: De ce aţi decis să participaţi la aceste 
cursuri? Deşi răspunsurile ar putea fi similare, după ce câţiva dintre cursanţi au început să vorbească veţi 
avea unele idei privind motivaţia cursanţilor de a participa la curs şi aşteptările lor pentru experienţa de 
învăţare. 

 Este important să se stabilească anumite reguli de bază bază pentru discuţiile de grup. A-i face pe cursanţi 
să vorbească despre modul în care se aşteaptă să fie trataţi de către colegii lor şi de către cadrele 
didactice este un aspect critic care va obliga să vă asumaţi responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în 
curs sau în program. Aceasta vă poate ajuta să puneţi aceste linii directoare în scris, şi probabil, este 
necesar să le revizuiţi din timp în timp, pe parcursul programului. 

Ar putea fi util să cereţi elevilor să îşi noteze ideile despre cum cred ei că s-ar putea desfăşura cel mai bun curs la 
care au participat vreodată. Puteţi întreba despre teme, evaluări, despre modul cum se vor trata reciproc, 
calităţile necesare instructorului şi aşa mai departe. Discutaţi cu ei aceste teme în grupuri mici şi împărtăşiţi-le 
apoi ideile cu întregul grup. Puteţi rezuma ideile lor în scris şi să le distribuiţi în următoarea sesiune. De asemenea 
poate fi instructiv să îi rugaţi pe cursanţi să descrie experienţele de învăţare cele mai bune şi cele mai rele pe care 
le-au avut înainte de sesiunea Dvs de instruire în leadership. Ce elemente din experienţele trecute reprezintă 
pentru ei formă de abordare a unei clase sau seminar? 
 

Dezvoltarea reflecţiei critice 

Pentru a îmbunătăţi învăţarea cursanţilor, este de asemenea esenţial ca formatorii în leadership să dedice timp şi 
atenţie proiectării activităţilor de reflecţie. Activităţile de reflecţie eficiente sunt legate de obiective particulare 
ale clasei sau programului, apar în mod regulat în întreaga perioadă a cursului sau programului şi permit feedback 
şi evaluare. Integrarea activităţilor de reflecţie în discuţii şi evaluări creşte satisfacţia cursantului şi optimizează 
câştigurile în învăţare din experienţe. Reflecţia oferă studenţilor posibilitatea de a sintetiza informaţiile şi permite 
facilitatorului să evalueze învăţarea elevilor. 
Metodele comune pentru a testa reflecţia în cursul său programul de leadership ar putea include (adaptare din 
Manualul pentru învăţare al Universităţi din Maryland, Owen & Troppe, 2003): 

Jurnale-pentru că studiul jurnalelor (revistelor de specialitate) să fie eficiente, utilizarea lor trebuie să fie 
atent gândită. Cu o orientare planificată, jurnalele pot oferi o modalitate eficienţa prin care elevii pot 
corela conţinutul cu sentimentele şi experienţele lor. 
Eseuri coordonate-formatorii pot cere elevilor să lege experienţele lor de conducere cu conţinutul 
cursului. Formatorul poate identifica o secţiune din manual sau lecturile din clasă şi pot lansa o întrebare 
pentru ca elevii să răspundă în una sau două pagini de eseu. O listă de eseuri coordonate pot fi oferite la 
începutul cursului. 
Discuţii virtuale -formatorii pot să creeze un grup de lucru virtual pentru ca participanţii să poată discuta 
despre experienţele lor prin e-mail. Cursanţii pot scrie săptămânal mesaje prin care pot rezuma 
gândurile lor despre clasă său program şi experienţele lor de leadership. Formatorii pot posta întrebări 
de reflecţie şi subiecte pentru eseurile coordonate. 
Studii de caz – această tehnică oferă cursanţilor posibilitatea de a analiza o situaţie şi de a obţine 
informaţii practice în luarea deciziilor. Elevii pot alege să scrie propriile studii de caz despre dileme în 
leadership cu care ei s-au confruntat inclusiv vor face o descriere a contextului, persoanelor implicate, 
precum şi despre controverse sau evenimente care au creat dilema. Studiile de caz sunt citite în clasă, 
iar cursanţii discuta situaţia şi identifică modul în care aceştia ar putea răspunde. Facilitatorii pot să 
ofere cazuri pentru cursanţi şi îi ajută să gândească analitic problemele implicate. 
Post-it-uri -la sfârșitul unei sesiuni, formatorii ar putea cere elevilor să scrie pe post-it-uri modul în care 
informaţiile obţinute în fiecare sesiune se referă la experienţele lor în leadership. 
Plăci de graffiti – Postaţi hârtii de flipchart pe pereţii din cameră ca şi cum ar fi nişte plăci de graffiti şi 
cereţi cursanţilor să meargă şi să răspundă la întrebările, citatele sau statisticile pe care le-aţi plasat pe 
fiecare. Discutaţi răspunsurile. 
Trage o concluzie – cereţi cursanţilor să citească articole scrise de trei autori diferiţi pe aceeaşi temă. 
Cereţi elevilor să selecteze unul dintre articole (sau puteţi să le alocaţi Dvs unul dintre acestea) şi să scrie 
o propoziţie sau două rezumând punct de vedere al autorului. Cereţi cursanţilor apoi să deseneze o 
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imagine care simbolizează acel punct de vedere. Participanţii pot compara apoi rezumatele lor scrise şi 
imaginile cu celelalte. Apoi cursanţii vor discuta modul în care aceste puncte de vedere diferite ţin cont 
(sau nu ţin cont) de experienţele lor de leadership. 
Ce? , Şi ce? , Acum ce? – cereţi cursanţilor să scrie răspunsurile la aceste întrebări şi discutaţi despre 
experienţa lor în conducere: Ce? Şi ce? Acum ce? Acestea pot fi modificate în numeroase moduri, cum 
ar fi următoarele: 
Ce am făcut, văzut, auzit, experimentat? 
Şi ce dacă? Ce înseamnă? 
Acum ce fac? 
Acum ce cred eu? 
SAU 
Ce am învăţat şi a argumentat un concept cheie din clasă sau sesiune? 
Ce am învăţat care a contrazis un concept cheie din clasă sau sesiune? 
Care sunt implicaţiile, dacă experienţa mea în conducere fie a consolidat sau a contrazis acest concept 
cheie? 
Ce perspectivă am acum pe diverse puncte de vedere pe această temă? 

Descrierea cursului pentru participanţi 

Scopul acestui curs este de a încuraja participanţii să analizeze cu atenţie responsabilităţile şi angajamentele lor în 
contextul leadershipului pentru binele comun şi finalitatea schimbării. Vor înţelege conceptul de leadership 
relaţional şi modul în care acesta diferă de teoriile tradiţionale de conducere. Cursul include studiul 
leadershipului, precum şi aplicarea teoriilor, conceptelor şi abilităţilor de leadership. De asemenea, cursantul îşi 
va dezvolta propriul potenţial prin realizarea unor evaluări personale şi de leadership, explorarea valorilor şi 
aplicarea aptitudinilor de conducere prin activităţile de la curs. 

Obiective de Învăţare ale Cursului  

Prin implicarea activă în curs şi materiale de curs, elevii vor: 
1. Înţelege şi aplică Modelul de Leadership Relaţional. 
2. Creşte conştientizarea de sine prin explorarea valorilor, credinţelor, culturii şi identităţii. 
3. Învaţa elementele de bază privind rolurile de grup, dinamica şi luarea deciziei pentru a funcţiona în mod 
constructiv în grup. 
4. Înţelege natura coaliţiilor, comunităţilor şi sistemelor. 
5. Aprecia relaţia dintre etică şi leadership. 
6. Descoperi complexitatea leadershipului şi natura multidisciplinară a studiilor de leadership. 
7. Compară şi pune în contrast paradigmele tradiţionale şi emergente privind leadershipul. 
8. Aplică gândirea critică teoriilor şi practicilor de leadership. 
9. Înţelege influenţele culturale şi de gen asupra leadershipului. 
10. Construi o conştientizare a problemelor de leadership cu care se confruntă comunităţile şi societatea noastră. 
11. Începe să dezvolte o filosofie personală privind leadershipul. 
12. Dori să se angajeze într-o experienţă de învăţare pozitivă inclusiva, în cazul în care toţi cursanţii primesc 
provocări şi sunt sprijiniţi 

Aşteptările cursului 

 Cursanţii vor veni la clasa pregătiţi pentru participarea activă. Ei ar trebui să fie pregătiţi pentru o experienţă de 
învăţare prin mai multe căi diferite şi să participe la cea mai mare capacitate a sa. 
În clasă, cursanţii vor lucra în echipe mici pentru a discuta despre lecturi, pentru a se angaja în simulări, şi pentru 
a folosi teoria pentru a îmbunătăţi practică prin activităţi de grup atent proiectate. Echipele vă vor permite să 
aplicaţi teoria şi conceptele în leadership în diverse contexte. 
Clasa va fi un mediu sigur pentru explorarea ideilor și presupunerilor provocatoare. Una din aşteptările acestui 
curs este că studenţii vor lua măsurile necesare pentru a asculta cu respect vocile celorlati colegi şi pentru a 
împărtăşi opiniile şi valorile lor. Cursanţii şi formatorii se aşteaptă să se trateze cu respect reciproc. 
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Cursanţii se aşteaptă ca formatorii să vină pregătiţi la curs. Formatorii vor oferi informaţii care să vină în 
întâmpinarea aşteptărilor cursanţilor. Participanţii se vor aştepta ca formatorii să fie disponibili la consultare şi în 
afara orelor de curs pentru a oferi sprijin suplimentar. Aceste întâlniri vor fi stabilite în conformitate şi de comun 
acord cu participanţii.   

Sursă: http://www.nclp.umd.edu/include/pdfs/publications/exploringleadershipguide.pdf  

Potenţiale teme de curs 

 Introducere în Leadership 

 Politica de Dezvoltare Regională şi instituţiile implicate 

 Tipologia managerului implicat în dezvoltare regională 

 Abilităţi şi competente necesare liderului în dezvoltare regională 

 Dimensiunile Leadershipului   

 Modelul Leadershipului Relaţional   

 Înţelege-te pe tine 

 Înţelege-i pe ceilalţi 

 Interacţiunea în Echipe şi Grupuri de Lucru  

 Înţelegerea Organizaţiilor Complexe  

 Conştientizarea schimbării  

 Strategii pentru schimbare 

 Dezvoltarea Identităţii de Lider  

 Mintea, Corpul şi Sufletul Liderului  

 

Model de planificare a unui curs de Leadership 

 

Obiective Durata: 7,5 ore 

La sfârşitul sesiunii, fiecare participant ar trebui să fie capabil să: 

1. Înţeleagă conceptele de bază în legătură cu Talentul şi cum influenţează acesta rezultatele în 
organizaţii. 

2. Înţeleagă importanţa, în zilele noastre, a Leadership-ului ca element esenţial în managementul 
oamenilor.  

3. Dezvolte Leaderdship-ul prin modelul integral al celor 3 axe  

4. Înţeleagă relaţia dintre Leadership şi Inteligenta Emoţională . 

5. Ştie să creeze echipe prin Leadership, promovând diversitatea membrilor  

6. Cunoască rolul Leader-ului, utilizând instrumente de  coaching executiv.  

Metode 

 Expuneri 
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 Interactivitate (întrebări/răspunsuri) 

 Studii de caz 

 Dynamica de grup   

Materiale Suport  

 PowerPoint  

 Note  

 Studii de caz 

 Flipchart 

 Altele 

Desfăşurătorul sesiunii 

Durată Total Descriere 

0,5 oră 0,5 oră Introducere în sesiune pentru cunoaşterea tuturor participanţilor la curs  

0,5 oră 1 oră 
Partea I. Studiu practic: Cauză-efect: atitudine sau rezultate?. Relaţia dintre 

Talent şi Rezultatele Afacerii. 

0,5 oră 1,5 ore Partea a II-a Asertivitatea în relaţia cu clientul  

0,5 oră 2 ore Partea a III-a Importanta leadership-ului. 

0,5 ore 2,5 ore Partea a IV-a. Leadership şi Inteligenta emoţională 

0,5 oră 3 ore Partea a V-a. Activităţi de Leadership. Dificultăţi. 

0,5 oră 3,5 ore Partea a VI-a. Cele şase chei ale unei echipe adevărate. 

0,5 oră 4 ore Partea a VII-a. Împărtăşirea viziunii. Diversitate. 

0,5 oră 4,5 ore Partea a  VIII-a. Încrederea că un cont bancar emoţional. Depuneri şi retrageri  
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0,5 oră 5 ore 
Partea a IX-a. Leader-ul ca  antrenor. Procesul de dezvoltare a colaboratorilor  

pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului 

1 oră 6 ore Partea a X – a. Reguli de angajament. Echipa şi managementul schimbării 

0,5 ore 6,5 ore Partea a XII-a. Rezolvarea conflictelor 

1 oră 7,5 ore 
Partea a XIII-a. Optimismul Inteligent. Exerciţii pentru măsurarea şi devoltarea 

optimismului  

Rezumatul  sesiunii 

INTRODUCERE TEORETICĂ 

La începutul cursului vom introduce relaţia dintre talent şi rezultatele afacerii printr-un studiu practic.  
 
Apoi vom analiza mai multe aspect ale leadership-ului, cum ar fi asertivitatea în relaţia cu clienţii, inteligenta 
emoţională, activităţile pe care leadership-ul le presupune, cu dificultăţile implicite, cheile pentru crearea 
unei echipe eficiente, diversitatea ca element de împărtăşire a viziunii, încrederea, proactivitatea şi 
activităţile de coaching.  
 
În final, vom măsura nivelul de optimism, pentru a stabili modalităţi de îmbunătăţire a acestuia.   

STUDII DE CAZ TRANSFERABILE  

Pentru a explica toate subiectele acoperite de-a lungul cursului, vom utiliza o serie de exemple de companii, 
studii legate de situaţia leadership-ului în prezent şi vom face referiré la cei mai renumiţi autori în domeniu  

INSTRUMENTE UTILIZATE 

Pe parcursul sesiunii vom utiliza prezentări PowerPoint pentru a introduce cele mai relevante concepte 
teoretice şi apoi vom încerca să le aplicăm pe baza unor studii de caz prin dezbateri şi interacţiunea continuă  
dintre participant şi trainer.  
 
Vom utiliza mătrici, chestionare, modele, lucrul în echipa şi alte instrumente pentru a extrage experinta 
individuală a participanţilor şi a o împărtăşi în grup.  

REZULTATELE CONCRETE ALE ÎNVĂŢĂRII  

La finalul cursului, participanţii ar trebui să fie capabili să înţeleagă, în linii mari, principalele concepte legate 
de Leadership  şi cum să-l dezvolte în propriile organizaţii. Ar trebui de asemenea să dobândească cunoştinţe 
pentru a rezolva conflictele, pentru a promova diversitatea în cadrul companiei şi a genera angajament 
pentru a obţine rezultate mai bune finale, în termen de competitivitate şi de calitate pentru clienţii şi 
angajaţii. 
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Flux 1 deplasare Perugia, Italia 

Fluxul de mobilităţi a fost format din şase angajaţi ai ADR Nord Est după cum urmează:  
Smadu Georgeta - director (Direcţia Planificare, Programare) 
Sorin Grigorescu - şef birou (Birou Planificare, Programare şi Monitorizare)  
Cristina Ferman  - şef birou  (Birou Regional Informare) 
Camelia Muraru - expert (Birou Judeţean Bacău) 
Nicu Burghelea - şef birou (Direcţia Organism Intermediar POR) 
Romeo Sauciuc - şef birou (Direcţia Organism Intermediar POR) 
 
Mobilitatea a avut loc în perioada 19.03.2012- 01.04.2012 în localitatea Perugia (Regiunea Umbria), unde am avut 
ca partener pe Sviluppumbria SPA, Agenţie Regională de Dezvoltare Economică, organizată ca şi companie cu 
capital public. Întâlnirile din cadrul acestei vizite au vizat  identificarea de bune practici din punct de vedere 
organizaţional, în domeniile: management, leadership, lucrul în echipa şi eficientă, în cadrul 
structurilor/organizaţiilor cu ai căror reprezentanţi ne-am întâlnit, respectiv: 
Sviluppumbria SPA, Umbria Trade Agency, Consorţiul Arii Industriale Terni-Narni-Spoleto, Regiunea Umbria, 
Camera de Comerţ Perugia şi Primăria Perugia. 
 
Există două elemente importante care dictează modul de acțiune într-o organizație: cultura și climatul. Fiecare 
organizație are propria sa cultura, influențată de fondatorii organizației, leadership-ul iniţial, leadership-ul curent, 
crize, evenimente, istorie și dimensiune. Acestea generează practici şi abordări cu impact asupra fiecărui individ, 
determinând comportamentul specific pentru fiecare situație. 
Cultura organizațională este un fenomen complex, pe termen lung, reprezentând așteptările  comune și propria 
imagine a organizației. Modul de lucru este diferit în fiecare instituție. Viziunea colectivă, obiceiurile și tradițiile 
comune care definesc instituția sunt o reflexie a culturii organizaționale. Liderii individuali nu pot crea sau 
schimbă ușor cultura organizațională pentru că aceasta este parte a instituției. 
Cultura organizațională a instituțiilor din Regiunea Umbria este foarte mult influențată de mediul economic al 
regiunii, bazat mai mult pe politica parcurilor industriale, care cuprind întreprinderi mici și mijlocii. În ultimii ani, 
sistemul parcurilor industriale, care se bazează pe întreprinderile inovative mici și mijlocii, este în pericol din 
cauza a două aspecte. Primul dintre ele este gradul de complexitate economică și tehnologică aflat în creștere 
rapidă, iar al doilea este legat de deschiderea continuă a piețelor internaționale. Doi factori afectează sistemul 
parcurilor industriale în Italia: primul este procesul de inovare în evoluţie graduală, care ar putea deveni prea lent 
ca să țină pasul cu ritmul rapid de schimbare, necesar în contextul vitezei de dezvoltare şi contextului concurenţial 
şi competitiv, bazat pe inovare; al doilea, îl reprezintă noii competitori internaționali, care își au sediul în țări cu 
salarii foarte mici și care câștigă foarte rapid teren în industriile caracterizate prin competiție pe bază de costuri. 
Pe lângă sistemul parcurilor industriale, autoritățile din domeniul dezvoltării regionale sprijină creativitatea, 
spiritul antreprenorial și dorința de a înveşti a celor interesaţi. 
Cultura organizațională din Regiunea Umbria este influențata foarte mult de caracteristica multiculturală a 
societății care este o “comunitate de comunități”. Catalizatorul economiei este format din elemente de tip 
„împărtășirea informației și cunoștințelor”, încredere și legături informale, spirit antreprenorial pronunțat. 
Cultura organizațională a întregii regiuni este formată şi influientata de cultura întreprinderilor din regiune. 
Instituțiile implicate în dezvoltare regională cunosc foarte bine mediul economic al regiunii. Economia regiunii se 
bazează pe întreprinderile mici și mijlocii, pentru care aceste instituții oferă sprijin permanent, adaptat acestui 
specific regional, micro-agenti economici. Se oferă sprijin atât pentru întreprinderile existente cât și pentru 
înființarea de noi întreprinderi, în special de către antreprenori din categoriile sociale aflate în dificultate – femei, 
tineri fără experiență.  
Instituțiile din domeniul dezvoltării regionale înțeleg că întreprinderile sunt afectate de o economie din ce în ce 
mai globalizată, se confruntă cu problema internaționalizării și a modernizării și din acest motiv acestea încearcă 
să le ajute să nu-și piardă spiritul antreprenorial, creativitatea, valorile sociale și culturale, ca element de 
stabilitate, durabilitate şi identitate. Se sprijină accesul pe piețele internaționale a companiilor, menţinând în 
același timp specificul regional. 
Pe parcursul vizitei, am constatat că cel mai utilizat tip de leadership este cel participativ. Subordonații sunt 
implicați în problemele muncii lor, sunt consultați și se iau în considerare opiniile lor atunci când se iau decizii. 
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Sistemul de organizare este pe proiecte, fiecare angajat fiind implicat simultan în mai multe proiecte. Fiecare 
angajat raportează timpul lucrat în proiectele în care este implicat. 
Recrutarea în sistemul administrației publice, din care fac parte majoritatea instituțiilor care au rol în 

dezvoltarea regională. 

Există un cadru legal de numire și recrutare a managerilor și a managerilor superiori, îndreptat spre recunoașterea 

meritelor și a competențelor manageriale: 

- Numirile pentru managerii superiori se fac prin competiție deschisă, pe bază de curriculum vitae și 

examene pentru 50% dintre posturile vacante din fiecare an; 

- Cei care reușesc să fie selectați, trebuie să urmeze o instruire de 6 luni în străinătate (în administrația unui 

stat membru UE sau în organizații internaționale); 

- Contractele private cu agenți externi pentru posturile vacante cu cerințe specifice nu sunt mai lungi de 

trei ani, iar selecția și numirea se bazează pe o competiție deschisă; 

- Pentru a asigura un înalt nivel de transparență și oportunități egale pentru funcționarii publici, descrierea 

locurilor de muncă libere se publică pe pagina de internet a instituției respective; 

- Numirea în poziții de management se face luând în considerare următoarele criterii: abilități tehnice și 

manageriale; rezultate și evaluări obținute anterior și experiență anterioară în poziții de management, în 

interiorul sau în afara administrației publice. 

Instruirea 

În Italia există două organisme specializate în instruirea și formarea personalului din administrația publică: Școala 
Națională Italiană de Administrație Publică, instituție ce oferă instruire post universitară în principal pentru 
funcționarii publici de la nivelul guvernului central și Institutul Formez care asigură instruire și asistență pentru tot 
sistemul administrației publice din Italia. Aceste două organisme sunt coordonate la nivel central de către Biroul 
pentru formarea personalului din administrația publică, aflat în cadrul Ministerul Administrației Publice. În afară 
de rolul de coordonator, Biroul pentru formarea personalului din administrația publică supervizează evaluarea 
globală a instruirii furnizate funcționarilor publici. Coordonarea programelor de instruire finanțate prin fonduri 
structurale este tot în sarcina acestui birou. 
 
 

Evaluarea 

În fiecare instituție există un sistem de evaluare. În baza rezultatelor evaluării performanțelor managerilor și 

funcționarilor se acordă salariile și bonificațiile. Sistemul de evaluare este organizat pe două niveluri. Există o 

Comisie Națională de Evaluare, Transparență și Integritate și Organisme de Evaluare Independente locale în cadrul 

fiecărei administrații. Comisia Națională are sarcina de diseminare și validare a metodelor de evaluare precum și a 

standardelor de evaluare în timp ce Organismele de Evaluare au sarcina de a aproba evaluările individuale 

efectuate de manageri pentru funcționarii publici, de a evalua activitatea structurilor interne și de a propune 

evaluarea activității managerilor de top către structurile de conducere politico-administrative ale administrației 

respective. Evaluarea se face în funcție de obiectivele stabilite după metodologia SMART, obiectivele care nu 

respecta această metodologie vor submina orice proces de măsurare și evaluare ulterior. 

Exista un cadru de evaluare pentru toți funcționarii publici, stabilit prin lege. Abordarea este o combinație de 

rezultate şi competente, a căror pondere se definește la nivel de organizație. 
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Pentru recunoașterea meritelor angajaților, în instituțiile mari, s-a stabilit un sistem de bonificație, conform legii. 

Astfel, angajații sunt împărțiți în trei categorii: 

- Prima categorie în care intră primii 25% dintre angajați. Pentru aceștia se alocă 50% din resursele 

prevăzute pentru bonificație. Primii 5% primesc un bonus suplimentar care este și el inclus în cei 50% 

alocați categoriei; 

- A doua categorie cuprinde următorii 50% dintre angajați care vor primi restul de 50% din resursele 

prevăzute pentru recunoașterea meritelor; 

- A treia categorie cuprinde ultimii 25% dintre angajați pentru care nu se alocă resurse, aici încadrându-se 

angajaţii care nu au realizări meritorii. 

Sistemul de bonificații este completat cu recompense care nu țin de aspectul material, la această categorie 

intrând stagii de pregătire, instruiri pentru progresul în carieră. 

Modelul organizaţional diferă în mod vizibil de la o organizaţie la alta, fapt constatat că urmare a întâlnirilor avute 

cu diferitele tipuri de organizaţii, pe parcursul vizitei.  

Astfel, în cazul Consorţiului pentru zonele  industriale Terni-Narni–Spoleto, care este o structură creată atât 

pentru  reutilizarea siturilor  industriale abandonate, cât şi pentru construirea de noi zone asigurând  toate 

serviciile necesare pentru funcţionarea acestora, tipul de management este adaptat rolurilor şi funcţiunilor pe 

care acest consorţiu le are. 

Zonele acoperite de activităţile industriale sunt situate în unele dintre cele mai importante complexe 
industriale,sunt situate în centrul Italiei, deservite de principalele căi de comunicare: autostrăzi, căi ferate, 
aeroporturi. 
 
TNS este un model organizaţional interesant, specific Italiei, constituit ca răspuns la problemele şi caracteristicile 
teritoriale şi economice al zonei respectice; este o societate mixtă , înfiinţată în 1997 de 3 municipii (Terni, Narni, 
Spoleto), provincia Terni și Agenția Regională  pentru Dezvoltare Economică (Sviluppumbria) . TNS  gestionează  în 
prezent 7 zone industriale din care 4 arii constituite din „greenfields” şi 3 arii  renovate din „brownfields”. 
TNS reprezintă un motor  operaţional şi financiar care are ca obiective:echiparea noilor arii pentru înfiinţarea de 
IMM-uri active atât în domenii tradiţionale cât şi inovative, de preferat independente de lanţurile industriale 
dominante; reindustrializarea siturilor abandonate cu scopul de a sprijini iniţiative strategice. 
Autorităţile locale şi-au stabilit ca obiective susţinerea unor politici urbane pentru optimizarea utilizării 
terenurilor, minimizarea impactului asupra mediului prin găzduirea  IMM-urilor a căror activitate au un impact 
mai redus, susţinerea de politici în domeniul social prin impactul dat de crearea de noi locuri de muncă şi nu în 
ultimul rând, conservarea bunurilor industriale. 
 
Industria polimerilor a activat timp de decenii, producând materiale plastice polymerice în cadrul unui proces 
integrat pornind de la sinteză chimică până la produsul final. 
 
După o perioadă, proprietatea asupra ariilor industriale a fost divizată între trei actori principali.În 2004, TNS a 
preluat o fabrică veche din zona industrială cu o investiţie globală de 5,6 milioane Euro,şi a realizat lucrări de 
regenerare şi renovare. 
În prezent, fabrica găzduieşte o companie lider, axată pe producere de bioplasticuri. 
În acest mod, TNS realizează tranziţia de la vechile produsele chimice la cele noi, „prietenoase”din punct de 
vedere ecologic. 
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Provocările actuale 

Din a doua jumătate a anului 2008, datorită crizei economice a scăzut  gradul de utilizare azonelor industriale, 
mărindu-se proporţia siturilor industriale neutilizate. 
TNS, prin contribuţia autorităţilor locale, s-a implicat în transformarea zonelor industriale neutilizate în noi spaţii 
de producţie, însă nu s-au realizat îmbunătăţiri semnificative din punctul de vedere al creşterii competitivităţii 
acestora şi protecţiei mediului, datorită deficitului fondurilor publice nefiind posibilă susţinerea unor investiţii 
suplimentare. 
O posibilă soluţie identificată este investiţia în sustenabilitate prin: intervenţii care vizează fie îmbunătăţirea 
durabilităţii zonelor industriale existente fie construirea de noi zone conforme modelului sustenabil; 
Punerea în aplicare a unui astfel de model poate mobiliza în faza de construcţie noi investiţii şi stimula noi 
competente(construcţii industriale inteligente; generatoare de electricitate/ încălzire&răcire; tehnologii TIC) iar  
în faza operaţională,  activarea de noi afaceri (managementul apei energiei şi reziduurilor industriale, servicii wi-fi) 
. 
Mai mult decât atât, se considera că modelul de arie industrială sustenabila poate acţiona ca o marcă a calităţii 
atât pentru un teritoriu cât şi pentru activităţile de antreprenoriat existente în aceste zone. 

 
Instrumentele utilizate de managementul consorţiului pentru aplicarea unui „mod de gândire integrat”  constau 
în: 
 

 stimularea de intervenţii orientate către sustenabilitate, prin politici aplicabile la nivel local şi regional 
într-un cadru UE, furnizând resurse adecvate; 

 îmbunătăţirea proiectării construcţiilor asigurând logistica şi conexiunile TIC avansate; 

 stimularea abordării sustenabile prin finanţări(granturi, facilităţi de finanţare în cadrul unei scheme 
certificate); 

Procesul de integrare are nevoie de implicarea investitorilor, astfel încât să fie dezvoltată capacitatea managerilor 
ariilor industriale spre implementarea iniţiativelor existente. 
Elementul de inovare şi valoare adăugată al consorţiului, din punct de vedere al culturii sale organizaţionale şi al 
instrumentelor folosite, rezida din aceea că, în arealul acoperit de parcul industrial TNS, unde criză economică a 
avut un impact major, se doreşte implementarea modelului sustenabil, care poate asigura dezvoltarea economică 
şi crea oportunităţi de angajare, stimulând inovarea şi cercetarea. 
În acest context, 

 
- Resursele dedicate trebuie puse la dispoziţia acestui tip de model, astfel încât să fie posibilă pregătirea şi 

implementarea proiectelor pilot, utilizarea experienţei dobândite de alte state UE şi activarea capacităţii 
de a construi  procese specifice; 

- Existenta experienţei şi cunoaşterea proceselor industriale, managementul energiei şi al mediului pot 
facilita derularea eficientă a proceselor; 

- Aplicarea „modelul sustenabil al ariilor industriale” în Terni, Narni şi Spoleto însemna întoarcerea către 
abordarea care face ca sistemul economic să fie de succes(activităţi alimentate cu energie verde, 
conexiuni pe calea ferată pentru transportul de marfă). 

 
Vizită la Primăria Perugia (capitala Regiunii Umbria) a constituit ocazia de a afla informații despre modul de 

organizare a administrațiilor publice din Italia și legislația care guvernează activitatea acestora. Teritoriul Italiei 

este divizat în regiuni, provincii și orașe (comune). Această ultimă subdiviziune are o anumită autonomie 

legislativă, administrativă, financiară și organizațională și este cea mai importantă deoarece este cea mai 

„aproape” de cetățeni. În viziunea primarului d-l Wladimiro Boccali „vocația” orașului Perugia o constituie  

economia culturală, aici există cea mai veche universitate din Regiunea Umbria și prima universitate pentru străini 

din Italia. Din punct de vedere organizatoric orașul este condus de primar, Guvernul Local (Giunta Comunale) și 

Consiliul Local. Consiliul Local este format din primar și 40 de consilieri aleși de către comunitate ce au 

competențe stabilite prin legi de stat și regionale și constituie un organ ce are control politic și administrativ cu 

autonomie funcțională și organizatorică. Giunta Comunale este formată din 10 asesori (miniștri locali) 
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nominalizați de către primar care sunt responsabili pentru diferite sectoare, nu pot emite documente legale, 

hotărâri ci doar implementează/ aplică hotărârile emise de Consiliului Local şi Primar.  

Activitatea municipalității Perugia este structurată pe macro-zone de intervenție: 
 

1. SERVICII GENERALE,  INSTITUȚIONALE ȘI  ADMINISTRATIVE 
Cuprinde activitățile ce țin de organizarea internă, funcționarea curentă a structurilor municipale 

2. SERVICII PENTRU CETĂȚENI 
Cuprinde toate activitățile și serviciile ce se adresează direct nevoilor individuale ale cetățenilor: educație, cultură, 
servicii sociale, petrecerea timpului liber, etc. 

3. SERVICII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI, MEDIU ȘI ECONOMIE  
Cuprinde activităţile şi serviciile care vizează gestionarea terenurilor şi a mediului - ce sunt de competenţa 
municipalității. 
 
Structura organizatorică a Municipalității Perugia este stabilită prin regulament aprobat de Giunta Comunale și 
este formată din Sectoare și Unități Operative (U.O.). Sectorul este un set integrat de funcții omogene organizat în 
unități operative. Sectoarele din cadrul Municipalității Perugia sunt: 
  
1) Resurse Umane, Organizare și Activități Instituționale  
2) Servicii Financiare  
3) Servicii Instituționale pentru Cetățeni  
4) Servicii Sociale, Culturale şi Sportive  
5) Dezvoltare Teritoriu şi Economie  
 
De asemenea, în cadrul structurii Municipalității Perugia sunt și poziții de vârf: Director General și Secretar 
General ce au îndatoriri specifice prevăzute în norme/regulamente. 

 
Sectorul Resurse Umane, Organizare și Activități Instituționale (SRUOAI) este organizată în 3 Unități Operative și 7 
Poziții Organizatorice (P.O.) : 
  

1. U.O. Resurse Umane și Organizare 

 P.O.  Formare și Organizare 

 P.O.  Salarii 

 P.O. PREVIDENZA 

2. U.O. Servicii URP, Demografic și Statistică 

 P.O.  Statistică și circumscripții 

 P.O.  Relații cu publicul 

3. U.O. Activități Instituționale și Descentralizate 

 P.O.  Arhivă 

 P.O.  Movimento Amministrativo  
 

Recrutarea şi selecţia personalului 

În cadrul Primăriei Perugia recrutarea și selecția personalului se realizează de către U.O. Resurse Umane și 
Organizare în conformitate cu regulamente (proceduri) aprobate de Guvernul local (Giunta Comunale).  

 
Accesul la locurile de muncă din Primăria Perugia, în limita posturilor necesare conform planului de ocupare, se 
realizează: 
 

- Prin procedură publică de selecție; 
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- Procesul de selecție în sensul legislației cu privire la plasament pentru categoriile pentru care singura 
condiție este învățământul obligatoriu, sub rezerva oricăror cerinţe suplimentare pentru competenţe 
specifice; 

- Prin solicitare numerică sau nominală, în cazul în care se permite, a celor înscriși în listele de plasare 
obligatorie şi după verificarea compatibilităţii lor cu funcţiile de invaliditate atribuite; 
 

Procedura publică de selecție se poate derula prin: 
 

- Concurs cu examen (concorso per esami) 

- Concurs de „calificări” (concorso per titoli) 

- Concurs de „calificări” şi examen (concorso per titoli ed esami); 

- Curs – concurs (corso-concorso) 
 

Modalitatea de derulare a procedurii publice de selecție este prevăzuta în regulamentul specific al Primăriei 
Perugia (conținutul anunțului de angajare, tipurile de probe din concurs (scrisă, practică, etc.), conținutul 
dosarului de concurs, stabilirea componenței comisiei,   comunicarea rezultatelor concursului, etc.). 
 
Cursul – concurs constă în selectarea candidaților prin admiterea la un curs cu locuri prestabilite finalizat în 
formarea specifică a candidaților. Se publică un anunț ce menționează durata cursului, cerinţele, procedurile şi 
criteriile pentru admiterea la curs. La curs vă fi permis un număr mai mare de candidaţi cel puţin 20% față de 
locurile disponibile prin concurs. La finalul cursului, directorul U.O. Resurse Umane și Organizare emite o decizie 
pentru admiterea la concurs a candidaților care au participat la activitatea de formare. O comisie specială, care 
trebuie să includă cel puţin un profesor a cursului va aplica probele de concurs (testele) specificate îin anunțul de 
angajare. Modalitatea de derulare a probelor de concurs este aceeași ca la concursul public. 
 
În cadrul Primăriei Perugia activităţile de fomare personalului se realizează de către Sectorul Resurse Umane, 
Organizare şi Activităţi Instituţionale ( S.R.U.O.A.I. în conformitate cu regulamentele aprobate de Guvernul local 
(Giunta Comunale).  
 
S.R.U.O.A.I. este responsabil pentru punerea în aplicare a măsurile necesare pentru proiectarea şi gestionarea 
planurilor de formare (multianuale şi anuale). Pentru elaborarea programelor de formare, S.R.U.O.A.I.  efectuează 
în luna noiembrie, a fiecărui an un sondaj pentru identificarea nevoilor de formare. 
 
Planurile de Formare multianuale (2 sau 3 ani) au următoarele obiective: 

- actualizarea constantă a competenţelor profesionale ale personalului; 

- consolidarea unei culturi de management orientat spre rezultate; 

- dezvoltarea competențelor manageriale, operative, de gestionare; 

- orientarea în carieră a personalului; 

- dezvoltarea capacitații inovative şi de inițiativă a personalului cu funcţii de răspundere; 

- recalificarea personalului. 

 
Planul Anual de Formare, identifică, în conformitate cu scopul şi conţinutul planului multianual: 
a) domeniile specifice de instruire; 
b) măsurile de instruire aferente personalului de conducere și executiv; 
c) bugetul disponibil; 
d) eventuale proceduri de punere în aplicare a planului în ceea ce priveşte accesul şi participarea personalului, 
termenii şi condiţiile de participare la cursurile de formare. 
 
Activitățile de formare se împart în: 
 

a) Activități de formare cu durata medie-lunga concepute pentru a transmite abilităţi adecvate care vizează 
dezvoltarea şi consolidarea expertizei interne și care se încheie cu un examen final: 
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o activități de formare adresate managerilor şi directorilor cu funcţii de răspundere; 
o activități de formare cu conţinut general, care vizează furnizarea unui cadru general de 

cunoștințe, 
o activități de specializare și/sau perfecționare pe tematici specifice, necesare pentru efectuarea 

activității într-un singur serviciu; 
o cursuri de recalificare și reconversie profesională. 

 
b) Cursuri de perfecţionare şi seminarii, de scurtă durată, concepute pentru a actualiza constant cunoștințele 
personalului, inclusiv cu privire la inovaţii tehnice şi reglementari care implică administrația publică. 
 
Conținutul Planului de formare (multianual şi anual), precum şi orice alte informaţii referitoare la punerea în 
aplicare a acestuia sunt aduse la cunoştinţă directorilor de sector şi unităţi operaţionale, care la rândul lor vor 
notifica corespunzător personalul din subordine. 
 
Desfăşurarea de activităţi de formare se bazează pe următoarele criterii generale: 
 

a) Adaptarea competentelor la modificările normative şi tehnologice; 

b) Crearea de noi profesii în funcţie de nevoile şi obiectivele pe care administraţia publică le consideră cele 
mai importante; 

c) Rotația personalului pentru a asigura accesul maxim la activitățile de formare; 

d) Recalificarea personalului ca urmare a modificărilor organizatorice; 

e) Obiectivele specifice prevăzute în PEG (Piano Esecutivo di Gestione). 
 
Participanţii la cursurile incluse în plan, sunt identificați de către managerul de sector şi / sau directorul unității 
operative, în conformitate cu criteriile generale, după verificarea relevanţei cursului pentru activitatea angajatului 
şi ţinând seama de orice cereri specifice făcută de către această. 
 
Proiectarea cursurilor de formare profesională prevăzute în plan şi care implică un număr semnificativ de angajaţi 
vor fi realizate în colaborare strânsă între S.R.U.O.A.I., liderii din sectoarele în cauză, precum şi cu furnizorii de 
instruire (şcoli de formare profesională, etc.), pentru a pentru a defini conţinutul, durata şi resursele financiare 
necesare pentru activitatea educațională. 

 
 
Evaluarea performanței organizațională și individuală în cadrul Municipalității Perugia este reglementată prin 
regulament aprobat de Giunta Comunale și proceduri interne specifice. 
 
Măsurarea şi evaluarea performanţelor individuale a directorilor şi personalului de execuție se realizează de către 
superiorii direcți și se ține cont de: 

- indicatorii de performanță stabiliți pentru domeniul specific de activitate; 

- îndeplinirea obiectivelor specifice individuale; 

- competențele profesionale și/sau manageriale demonstrate; 

- capacitate de a evalua proprii colaboratori. 
 

Evaluarea de realizează de către:  
 

a) Primar; 

b) Director General;  

c) Organism Independent de Evaluare, care conform regulamentelor, evaluează nivelul de performanță 
organizațională și a personalul de conducere;  

d) Manageri, care evaluează nivelul de performanţă a personalului din subordine;  
pe baza sistemului de măsurare şi evaluare a performanţei aprobat printr-un act special pentru indicarea 
metodologiei şi a procedurilor de cuantificare a premiilor. 
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Ciclul de management al performanței este dezvoltat în următoarele etape: 
 

a) Definirea şi atribuirea, în cadrul PEG (Piano Esecutivo di Gestione) a obiectivelor care trebuie realizate, 
activităţile şi / sau serviciile care urmează să fie oferite şi care au rol strategic, rezultatele aşteptate şi 
indicatorii; 

b) Definirea, prin planurile operaţionale, a obiectivelor şi activităţilor pe care managerii le stabilesc pentru 
personalul din subordine; 

c) Legătura dintre obiectivele / activităţile identificate în PEG şi alocarea de resurse 

d) Monitorizare şi aplicarea de acţiuni corective;  

e) Măsurarea şi evaluarea performanţei organizaţionale şi individuale; 

f) Punerea în aplicare a sistemelor de recompensare, în funcţie de rezultatele evaluărilor; 

g) Raportarea rezultatelor în conformitate cu principiul transparenţei. 
 
Monitorizarea este realizată pe parcursul anului pentru personalul de conducere de către Organismul 
Independent de Evaluare, asistat de Directorul General. Directorii structurilor de nivel superior participă la 
monitorizarea unităților operative ce se află în subordinea lor. Pentru personalul de execuție, monitorizarea este 
realizată periodic de către directorul structurii organizatorice de care aparține, în conformitate cu metodele 
prevăzute în sistemul de evaluare a performanţelor. 
 
Evaluarea performantelor personalului de conducere (directori executivi) este realizată de către primar ținând 
cont de evaluările furnizate de către Organismul Independent de Evaluare și Directorul General. În cazul în care s-
au înregistrat rezultate negative în ceea ce privește gestionarea financiară, tehnică, administrativă sau s-a 
constatat că nu au fost urmate liniile directoare generale şi politicile stabilite de către organele de conducere, 
primarul, la propunerea Organismului Independent de Evaluare, comunică rezultatele respective directorilor 
executivi şi îi invită să-şi prezinte în scris contraargumentele în termen de cincisprezece zile. Constatările negative 
de mai sus pot duce la aplicarea uneia sau mai multora dintre măsurile prevăzute în regulament, în conformitate 
cu principiile proporţionalităţii şi gradualității (realocarea de sarcini, reîncadrarea pe o treaptă salarială inferioară, 
suspendarea pe o perioadă de 2 ani,  în cazuri de gravitate specială - încetarea contractului de muncă). Măsurile 
menționate sunt adoptate de către primar după ce a primit în prealabil avizul Consiliului de Administrație 
(Comitato dei Garanţi). 

 
În scopul îmbunătăţirii performanţelor individuale şi organizaționale, Primăria Perugia acordă diferite stimulente 
(retribuții acordate ca urmare a obținerii unor rezultate deosebite, stimulente acordate pe baza rezultatelor 
evaluării anuale a performanțelor, etc.) Primăria Perugia poate acorda anual Premiul pentru Inovație în scopul de 
a recompensa cel mai bun proiect ce conduce la îmbunătăţirea semnificativă a serviciilor oferite sau a proceselor 
interne de lucru. Acest premiu se atribuie de către Organismul Independent de Evaluare pe baza evaluării 
comparative a candidaturilor individuale depuse de către manageri sau salariați sau de grupuri de lucru. 
 
Referitor la Camera de Comerţ din Perugia, aceasta şi-a adaptat structura sa organizatorică în scopul de a 

răspunde eficient aşteptărilor utilizatorilor, în special cele ale întreprinderilor. A fost adoptat un Plan de 

Comunicare adecvat, pentru a evidenţia activităţile instituţiei şi a creşte vizibilitatea iniţiativelor sale, cât şi pentru 

a răspunde nevoilor părţilor interesate, asigurându-se astfel un plus de transparentă a managementului. 

Camera de Comerţ din Perugia este caracterizată de: 

- deschidere spre schimbare şi inovaţie, caracteristici esenţiale care să însoţească şi să stimuleze procesul 
de schimbare; 

- receptivitate la cele mai recente tehnologii; 

- starea excelentă a infrastructurii şi a logisticii; 

- dorinţa de a consolida abilităţile angajaţilor şi de re-organizare a muncii, pentru o mai mare eficienţă 
internă şi eficacitate; 
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- dorinţa de a extinde gama de servicii de plată on-line; 

- o funcţionare eficientă a departamentelor cele mai afectate de procesul de  schimbare a determinat 
introducerea de practici electronice (în special Registrul de companii); 

- un nivel mediu ridicat de organizare a bunăstării: un mediu confortabil în care de se desfăşoară munca, 
siguranţa la locul de muncă. 

 
În conformitate cu programarea multi-anuală, obiectivul general al acţiunilor pe care Cameră de Comerţ din 
Perugia le pune în aplicare în 2012 este de a desfăşura acţiuni  care vizează mediul de afaceri, în articulaţiile sale 
distincte, concentrându-se pe iniţiative care pot produce efecte încrucişate pe toate sectoarele de producţie. 
 
În pregătirea planului de operaţiuni pentru anul 2011, Camera a decis să-şi concentreze resursele umane şi 
financiare în acţiunile de coaching pentru afaceri, cu specializare pe: acces mai uşor la credite, finanţarea directă 
prin apeluri de finanţare, servicii-suport pentru afaceri, ca răspuns la perioada de criză economică şi financiară şi 
la perioada de recesiune. Companiile din Umbria au fost copleşite de o criză, ca urmare a scăderii bruşte şi 
accentuate a cererii internaţionale. 
 
În concordanţă cu nevoia de reducere a cheltuielilor publice, cererile de relaxare economică şi nevoia de a exista 
mai puţine constrângeri privind conduita de afaceri, este necesar pentru un organism, cum este Camera de 
Comerţ, să întreprindă eforturi majore pentru a asigura creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite, cu efecte 
benefice asupra factorilor de competitivitate (instrumente de credit, infrastructură, turism şi mediu, 
internaţionalizarea afacerilor, politici şi sisteme de administrare, simplificarea şi reglementarea pieţei). Pentru 
atingerea obiectivelor sale, Consiliul Camerei, interacţionând cu alţi actori relevanţi, a dezvoltat relaţii funcţionale 
cu autorităţi locale, cu universităţi şi institute de cercetare, asociaţii de afaceri, sistemul de bănci, etc. 
  
S-au creat recent parteneriate cu Universitatea pentru Străini, care se adaugă la relaţiile bine statornicite cu 
instituţii la nivel regional şi naţional. Într-un efort de a crea sinergii eficiente, Camera de Comerţ din Perugia, în 
ultimii ani, prin acţiunile sale în cadrul unui sistem regional, vizează identificarea acelor iniţiative care, puse în 
aplicare în parteneriat cu alte instituţii publice sau private (fundaţii, asociaţii bancare), determină  susţinerea şi 
dezvoltarea sistemului de afaceri din zona de competenţă teritorială.  
Posibilitatea de a oferi o relaţie mai organică între sistemul camerei, precum şi organele de guvernare regionale 
este oferită prin "Alianţă pentru Dezvoltare Umbria 2015", prin care organizaţiile, inclusiv Camera de Comerţ din 
Perugia, sunt chemate să contribuie la configurarea unui set de condiţii favorabile pentru creşterea 
competitivităţii sistemului de producţie regional.  
 
În acelaşi timp, se impun a fi evidenţiate protocoalele de punere în aplicare deja în vigoare, cu rezultate pozitive 
pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului: 
 

- protocol de cooperare care să însoţească companiile care operează pe pieţele externe prin intermediul 
Centrului Internaţional Umbria din Perugia;  

- protocol pentru construirea în comun a unei campanii de promovare turistică a teritoriului şi o iniţiativă 
comună pentru promovarea accesului la credite a firmelor, prin consorţii.  

 
În conformitate cu cele de mai sus şi având în vedere criză economică continuă, programul pe 2012 îşi propune să 
pună un accent mai mare pe sprijinul direct al întreprinderilor, consolidarea unor intervenţii structurate pentru 
acordarea de subvenţii directe pentru accesul la credite, pentru a facilita ocuparea forţei de muncă, pentru a 
realiza pătrunderea pe piaţă a proiectelor în Italia şi în străinătate, pentru a încuraja procesul de agregare a 
întreprinderilor mici şi micro.  
 
Mai mult, pentru sprijinirea afacerilor, programul îşi propune să susţină, prin facilitarea finanţării, îmbunătăţirea 
serviciilor şi simplificarea procedurilor administrative pentru crearea de noi întreprinderi. Sunt continuate în acest 
domeniu activităţile de dezvoltare eficientă şi consolidare a sistemului ghişeului unic, în concordanţă cu Directiva 
privind serviciile, în acest sens fiind incluse acţiuni menite să realizeze beneficii concrete prin simplificarea 
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înregistrării în Registrul de companii, perfecţionarea procedurilor de comunicare şi întărirea relaţiilor cu alte 
guverne.  
 
Camera de Comerţ Perugia desfăşoară o serie de acţiuni pentru a sprijini extinderea afacerilor în străinătate, în 
contextul parcurgerii de către companii a unei crize fără precedent, cu consecinţe potenţiale foarte grave, 
priorităţile identificate includ un angajament important pentru sprijinirea şi protejarea expansiunii de afaceri din 
străinătate, prin activităţi care vor fi realizate prin cofinanţarea programului Centrului Internaţional Umbria şi 
punerea în aplicare a intervenţiilor specifice pe pieţele ţintă. 
 
Toate aceste iniţiative şi acţiuni sunt posibile prin orientarea şi specializarea personalului camerei, astfel încât să 
se asigure o calitate adecvată serviciilor furnizate, corelată cu eficienţa şi rezultatele obţinute. 
 
Într-o abordare strategică, Centro Estero Umbria împărtăşeşte unele iniţiative pe care Cameră de Comerţ Perugia 
intenţionează să le pună în aplicare: 
 

- promovarea în California, cu referire în special la o nouă fază de acţiune pentru companiile care participă 
deja la proiectul Living Umbria (ILU) (showroom-ul din Los Angeles Umbria oferă companiilor un punct de 
vedere, o zonă de contact şi de legătura cu piaţa californiană), şi de noi măsuri care urmează să fie puse în 
aplicare în colaborare cu Camera de Comerţ Italiană, în Los Angeles, pentru promovarea  produselor 
caracteristice (alimente, design, moda, turism); 

- model de Transfer de viaţă italian în Umbria şi pieţe similare considerate interesante (Peninsula Arabică, 
China); 

- continuarea iniţiativei de promovare a regiunii Umbria, în colaborare cu ENIT (Agenzia Nazionale del 
Turismo); 

- activităţi de comunicare care urmează să fie efectuate în străinătate pentru turism; 

- Gustul Umbria: iniţiativă în sprijinul agro-întreprinderilor care urmează să fie pusă în aplicare în 
colaborare cu Universita dei Sapori, Universita per Stranieri şi restaurante italiene în străinătate; 

- promovare, în colaborare cu compania aeriană Ryanair, în ţările în care au loc zboruri directe din Umbria: 
replicarea formatului "Promovarea de la Londra" în alte ţări, pentru care vor fi începute zboruri directe 
din Perugia, în 2012; 

- punerea în aplicare a unor acţiuni în piaţă pentru ţările sud-americane implicate în "ambasadorii" Umbria: 
Mexic, Brazilia, Argentina, Chile; 

- sprijin pentru proiecte pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în cadrul programului 
Unioncamere, în colaborare cu Camera de Comerţ Italiană pentru Germania şi Camera de Comerţ Italiană 
pentru Bulgaria; 

 
Pentru realizarea operaţiunilor care urmează să fie finanţate de la bugetul pe 2012 modul preferat de intervenţie 
va fi de reţea, atât pentru consultarea cu Regiunea şi alte organizaţii locale dar şi pentru consolidarea şi 
planificarea în comun, cu reţeaua sistemului de camere italiene şi străine. 
 
În ultimii ani, Camera de Comerţ din Perugia a adoptat o politică de management a resurselor umane marcată de 
orientarea personalului spre nevoile şi aşteptările utilizatorilor de servicii.  
 
În plus faţă de competentele juridico-administrative, au fost dezvoltate competente specializate, abilităţi 
interpersonale, pentru a avea o mai bună orientare spre atingerea obiectivelor programatice.  

 
Prin organigrama intrată în vigoare la 01.12.2007, au fost prevăzute trei domenii principale de organizare şi 
Secretariatul General, care are o pondere de 14% din personalul permanent.  Cele trei domenii principale sunt:  
 

- Finanţe şi Management (24% din personalul permanent) 

- Servicii administrative şi juridice din zona de ajustare a pieţei (55% din personalul permanent) 

- Studii din zona euro şi de promovare economică (7% din personalul permanent) 
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Pornind de la premiza că resursele umane reprezintă cel mai important instrument, care trebuie să răspundă 
eficient, eficace şi rapid atât nevoilor proprii de funcţionare cât şi utilizatorilor externi, începând cu anul 2007, 
Camera de Comerţ a dezvoltat un program de formare care a vizat tot personalul. 
 
În primii doi ani, s-au desfăşurat 43 cursuri de formare pentru 64 de participanţi. 
 
Pentru a permite personalului să răspundă adecvat la procesul de schimbare, în ultimii ani au continuat activităţile 
de formare, care vizează consolidarea capitalului uman şi îmbunătăţirea continuă a performanţei. 
 
În concordanţă cu strategia elaborată de către preşedinte şi Consiliul Camerei, în ultimii ani au fost angrenate 
multe resurse financiare şi umane pentru a îmbunătăţi întreaga gamă de servicii oferite, cu accent pe informare, 
formare, sprijin şi promovare. 
 
Ca parte a programelor de dezvoltare de educaţie şi formare profesională, colaborarea şi schimbul de experienţa 
şi bune practici între şcoli, universităţi şi agenţi economici joacă un rol tot mai important. În special, Camera are 
un rol deosebit de important pentru întărirea  relaţiilor, deja strânse, cu Universitatea, şi îndeplineşte funcţia de 
transmitere de cunoştinţe în mediul economic. În atingerea acestui scop, Camera de Comerţ a utilizat şi 
competenţele specifice ale Centrului de Instruire Antreprenorială, care, prin misiunea să, contribuie la 
răspândirea unei culturi corporative moderne. 
 
Din punct de vedere al politicilor de management al personalului, Camera urmăreşte în mod continuu să 
îmbunătăţească modelul organizatoric, în scopul valorificării următoarelor: cultură bazată pe colaborare, 
flexibilitate şi de integrare în organizarea de activităţi, serviciile care creează valoare pentru instituţia şi sistemul 
de întreprinderi, aptitudini pentru creştere profesională, posibilitatea de a îmbogăţi experienţa şi cunoştinţele, 
motivaţia şi sentimentul de apartenenţă la organizaţie. 

 
Instituţia gazda a fost Sviluppumbria SPA, structura de dezvoltare economică a regiunii, serviciile pe care aceasta 
le furnizează fiind: sprijin direct, asistenţă financiară şi tehnică pentru întreprinderi;  proiecte şi cercetări pentru a 
identifica noi iniţiative economice;  punerea în aplicare a măsurilor-suport şi de promovare a dezvoltării în cadrul 
programării regionale;  promovarea economică, prin punerea în aplicare a politicilor regionale, cu referire în 
special la inovare şi internaţionalizare. 

Sviluppumbria SPA este o companie cu capital public, cu capitalul social constituit astfel: 

• Regiunea Umbria: 92% 

• Administraţia provinciei: 3 % 

• Administraţia oraşului Perugia: 4,5% 

• Camera de Comerţ din Perugia: 0,5% 
 
Misiunea Sviluppumbria se realizează în următoarele domenii principale de activitate:  
 
1. Dezvoltarea locală şi atragerea de investiţii;  
2. Promovare şi sprijin pentru întreprinderi;  
3. Acţiuni inter-regionale;  
4. Dezvoltarea  de structuri-suport pentru dezvoltarea economică;  
5. Încurajarea cercetării şi dezvoltării 
 
Sviluppumbria funcţionează utilizând un sistem de organisme/structuri construite pentru a satisface nevoile 
companiilor, agenţia jucând un rol-cheie în organizarea şi coordonarea acestui sistem: 
 

 Former - BIC 

 Former – RES  

 UMBRIA INNOVATION (urmează a fi încorporat) 

 GEPAFIN 
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 ISRIM 

 Consorţii ale zonelor industriale 

 Parcul tehnologic în domeniul  agricol şi alimentar (PARK 3A) 

 UMBRIA FAIR 
 
Elementul de specificitate şi de valoare adăugată a modului de organizare, de acţiune şi de funcţionare a 
Sviluppumbria SPA, de implicare a resurselor sale financiare şi umane, rezida din această reţea/sistem de structuri 
create cu scopul de a “anima” viaţa şi dezvoltarea economică a Regiunii Umbria. 
 
“Sistemul” Sviluppumbria SPA, principale organizaţii componente 
 
Gepafin SpA este "pârghia financiară" a Sviluppumbria Spa; gestionează fonduri comunitare pentru a facilita 
accesul IMM-urilor la pieţele financiare şi de capital de risc, se ocupa cu garantarea împrumuturilor, suport pentru 
acţionariate, precum şi acordarea de finanţări (credite participative). Este parte a reţelei „Business Angels”. 
 
Isrim se ocupa de cercetări tehnologice şi de promovare a activităţilor de cercetare a materialor speciale (10.000 
mp suprafaţa totală, 6.800 mp de laboratoare, echipamente de peste 8 milioane €);  activităţile sunt în domeniul 
analizelor biologice şi chimice, biotehnologii, microscopie, încercări mecanice şi structurale, analize termice şi 
caracterizare de polimeri, „rapid prototyping”, CAD. 
 
Consorţiile industriale (zona Terni-Narni-Spoleto, Crescendo, Valnestore) au rolul de promovare, de a crea şi de a 
gestiona domenii industriale. Misiunea lor este de a restructura zonele industriale existente, realizarea altora noi, 
pe principii moderne. Aceste consorţii au fost promovate de către Sviluppumbria, în scopul de a optimiza 
utilizarea teritoriului regional. 
Umbria Inovare, aflată într-un proces de încorporare în Sviluppumbria, desfăşoară activităţi de cercetare şi de 
promovare în domeniul inovării; gestionează în mod direct unele măsuri de sprijin pentru producătorii locali 
implicaţi în diferite proiecte, pentru a îmbunătăţi organizarea lor şi utilizarea de tehnologii de ultima generaţie. 
Oferă sprijin pentru reducerea timpului necesar pentru a accesa asistenţa financiară internă sau externă şi 
creează soluţii pentru nevoile specifice ale companiilor. 
 
Parcul de Tehnologii Agricole şi Alimentare (Park 3A) desfăşoară activităţi de cercetare, de promovare şi activităţi 
de certificare în sectorul agroalimentar. Misiunea sa este de a implica companiile agro-alimentare din Umbria în 
diferite proiecte şi de a gestiona activitatea de certificare a calităţii şi de formare în acest domeniu. 
 
Târgul Umbria SpA asigura organizarea de evenimente şi expoziţii, realizând managementul acestora (> 20.000 de 
metri pătraţi). Activităţile sale principale constau în planificarea şi organizarea de târguri şi expoziţii, precum şi 
organizarea de conferinţe şi congrese. 
 
Formă de organizare a Sviluppumbria SPA este de tip orizontal şi prevede gestionarea de contracte/proiecte, 
grupate în zone omogene de activitate.  
 
Exista un consiliu de administraţie şi un director general, în subordinea directă a acestuia funcţionând patru 
servicii care deservesc întreaga structură:  
 

- Administraţia 

- Calitatea 

- Controlul gestiunii 

- Serviciile generale 
 

precum şi cele şapte arii omogene de activitate: 
  

1. programarea teritorială 
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2. suportul pentru dezvoltarea întreprinderilor 

3. valorificarea patrimoniului cultural şi natural regional 

4. suportul pentru dezvoltarea infrastructurii 

5. proiectele 

6. structurarea şi elaborarea informaţiei 

7. aria de activitate instituţională.  
 

În fiecare din aceste arii de activitate, modul de lucru este structurat tip contracte/proiecte, existând un număr de 
grupuri de lucru (GDL), fiecare gestionând un proiect/ contract; fiecare GDL se afla sub coordonarea câte unui 
responsabil de contract (RC). 
Caracteristica particulară a unei astfel de organizări este înalta flexibilitate a personalului între diferitele tipuri de 
arii de activitate. 

Sistemul de control din Sviluppumbria a asumat „contractul/proiectul” ca element central în monitorizarea 
performanţei economice a companiei şi a activităţii angajaţilor în domeniul cercetării şi pentru optimizarea 
tuturor variabilelor de management (de exemplu, costuri, venituri, timp).  

Contractul este definit ca fiind: 

 „activităţi desfăşurate în conformitate cu misiunea, în numele unui client; 

  servicii oferite din proprie iniţiativă, de sistemul economic regional din Umbria, ca un promotor al 
dezvoltării economice.”  

Tipuri de contracte: 

 Contracte cu venituri: cu un venit specific  

 Contracte cu fonduri din programe: realizate din fondurile aferente regiunii  

Rolul bugetului în sistemul de control al activităţii  

Consiliul de administraţie a identificat bugetul ca fiind principalul instrument al sistemului de control, prin care 

delega atribuţiile şi competentele sale către directorul general (DG), care le exercită în domeniul planului anual al 

estimărilor bugetare. 

Execuţia bugetului previzionat se bazează pe următoarele elemente: 

 Respectarea anagajamentelor şi regulilor uzuale de gestiune specifică; 

 Adoptarea de sisteme de calcul simplificate pentru a permite actualizări frecvente şi rapide şi efectuarea 

de controale periodice, pentru a asigura feedback-ul şi corespondenţa dintre obiective şi realizări; 

 Asumarea bugetului contractului ca „element primordial” al elaborării bugetului agenţiei consta de fapt în 

aceea că este o funcţie directă a rezultatelor contractelor de business individuale, din ariile funcţionale în 

care este împărţită activitatea în Sviluppumbria. 

Sistemul de bugetare şi de control economic este gândit tot pe structura ariilor de activitate, existând evidente la 
nivelul fiecărei arii funcţionale, bazate pe informaţiile provenite de la contractele/proiectele constituiente, şi 
anume: veniturile nete, costurile variabile, marjele profitului brut, costurile fixe specifice, profitul net. 
 
Din însumarea profitului fiecărei arii funcţionale, rezulta profitul net al organizaţiei. 
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Matricea funcţională a abordării unui nou contract/proiect, construită pe baza instrumentelor folosite, a 
obiectivelor vizate şi a metodelor de realizare, conţine două paliere/etape determinante: „estimarea 
contractului” şi „şoldul final al contractului”. 
 
 

Instrumente Obiective Modalitatea de realizare 

Estimarea 
/evaluarea 
contractului 

- Permite controlul prealabil 
privind profitabilitatea loc de 
muncă 
 

- Este instrumentul de bază 
pentru activităţile de planificare 
Sviluppumbria 

- Este completat de către responsabilul 
de contract, pe baza unei analize a 
serviciului specific/de specialitate, 
luând în considerare, în cazul în care 
există, şi contravaloarea plătită de 
către client 

- Este aprobat de către DG 

Soldul final al 
contractului 

- Adună costurile directe 
efectuate şi permite verificarea 
diferenţelor 

 

- Inventariază disponibilul de 
resurse interne şi evaluează 
coerenţa şi felul în care se 
corelează acestea cu ipotezele 
prezumate/sarcinile asumate 

- În sistemul administrativ-contabil, 
prin corelarea cu alocările per 
contract 

 

- Completarea pontajului 

- Alte informaţii extra-contabile, de 
factură tehnica/specifică 

 
 
Costurilor asociate contractelor/proiectelor, se adauga costurile fixe pe care le necesită funcţionarea organizaţiei, 
a serviciilor generale şi ale activităţilor funcţionale indirecte. 
 
Din punct de vedere al culturii organizaţionale, în Sviluppumbria, pe baza informaţiilor  colectate, am identificat 
cultura orientată spre sarcina, baza acestui tip de organizaţie fiind echipele care lucrează pe proiecte, structura lor 
adaptându-se/modificându-se funcţie de specificul şi cerinţele proiectului/contractului derulat. 
 
Se pune accentul pe rezultate, puterea şi influienta nu sunt concentrate exclusiv în anumite paliere, ci sunt 
distribuite în organizaţie, în beneficiul acesteia. Resursele sunt alocate funcţie de necesităţile echipei/proiectului, 
persoanelor potrivite, care au şi decizia necesară pentru a atinge obiectivele contractului. Aceştia au libertatea de 
a-şi organiza activitatea, ceea ce contează fiind capacitatea de a îndeplini atribuţiile. 
 
Acest tip de cultură organizaţională este adaptabila, flexibilă, ce permite, ba chiar stimulează formarea cea mai 
potrivită a echipelor de proiect/contract, în funcţie de scopul bine definit al acestuia, echipele având libertatea să 
se organizeze. 
 
Componenţa acestor echipe poate varia pe parcursul vieţii unui proiect, funcţie de necesităţi. 
 
Satisfacţia clienţilor ocupa un loc foarte important. 
Acest tip de cultură organizaţională este favorabilă anagajatilor dinamici, adaptabili, cu mai multe specializări şi 
mai puţin confortabilă pentru persoanele superspecializate, mai puţin capabile de/dispuse la schimbare. 
 
La Sviluppumbria, structura organizaţionala a permis, pe lângă relaţiile formale,  crearea unor relaţii interumane 
mai ales informale, bazate pe valori şi obiective comune, pe un palier de încredere. 
 
Salarizarea este competitiva în raport cu piaţa, este gândita echitabil în situaţia posturilor/funcţiunilor/atribuţiilor 
similare din agenţie. 
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Exista un plan bine şi clar definit de comunicare şi implementare a obiectivelor. 

 

Regiunea Umbria – guvernul regional 

Italia este formată din 20 de regiuni, fiecare dintre fiind divizată în provincii, iar fiecare provincie este formată din 

comune. 

Regiunea Umbria este amplasată în centrul Italiei, fiind singura regiune fără acces la mare – este mărginită de 

regiunile Toscana, Marche şi Lazio. Având o populaţie totală  de 906.940 locuitori(anul 2011) şi o suprafaţă de 

8456 kmp, regiunea este formată din două provincii: Perugia (ce concentrează 74% din populaţie) şi Terni.  Oraşul 

Perugia este capitala regiunii. 

Organismele  şi responsabilităţile Regiunii Umbria sunt prevăzute în Legea Regională din 16 aprilie 2005 – „Nuovo 

statuto della Regione Umbria”.  Regiunea are un parlament ales cunoscut sub numele de Consiliu regional şi un 

guvern regional numit Giunta Regionala care este condus de către Preşedintele regiunii. 

Consiliul regional este compus din 30 de membri şi are o durată de funcţionare stabilită prin lege. Atribuţiile 

acestui organism vizează: aprobarea direcţiilor şi obiectivelor prioritare ale programului de guvernare, stabileşte 

relaţiile de colaborare cu guvernul central, cu alte regiuni, cu subiecţi economici şi sociali, aproba bilanţul anual şi 

multianual al regiunii, emite rezoluţii privind procedura de programare, aproba legile de punere în practică a 

directivelor comunitare, ratifica acordurileregiunii cu alte state sau teritorii din alte state, stabileşte liniile de 

acţiune în raporturile comerciale internaţionale, exercita drepturile delegate de către stat regiunii. 

Preşedintele Consiliului regional este ales în prima şedinţă de către membrii consiliului cu majoritate absolută. Cu 

această ocazie sunt aleşi şi vicepreşedinţii şi secretarul consiliului.  

În exercitarea atribuţiilor sale,Consiliul regional are autonomie organizatorică, administrativă, contabila şi 

patrimoniala. Consiliul regional are atribuţia de a evalua efectele politicii regionale, de verifica rezultatele şi de a 

exercita controlul asupra procesului  de punere în practică a legilor în acest domeniu. 

Preşedintele Giuntei regionale este ales direct de către corpul electoral  în acelaşi format cu cel folosit pentru 

Consiliul regional. Preşedintele ales prezintă în prima şedinţă a Consiliului regional programul de guvernare ce 

cuprinde obiectivele strategice şi instrumentele de realizare. Preşedintele nominalizează componenta Giuntei 

regionale.  

Preşedintele reprezintă regiunea, dirijează şi coordonează politica Giuntei pentru care este răspunzător. Astfel, 

are rolul de a promulga legi regionale, emana regulamente regionale aprobate de Giunta şi Consiliu regional, 

dirijează funcţionarea administrativă delegata de stat conformându-se guvernului central, reprezintă juridic 

regiunea, nominalizează şi revocă membri ai  Giuntei, atribuie şi revocă misiunile din interiorul giuntei, prezintă 

Consiliului regional raportul anual al programului de guvernare şi raportul de administrare regional, exercita alte 

atribuţiuni prevăzute în constituţie. 

Giunta regionala este organismul executiv al regiunii, exercitându-şi propriile funcţiuni. Giunta este compusă din 

Preşedinte şi dintr-un număr maxim de opt asesori, dintre care unul îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte.  

Componenţii Giuntei se fac prin desemnări din exteriorul Consiliului regional şi trebuie să fie în posesia cerinţelor 

de eligibilitate şi de compatibilitate pentru poziţia de consilier regional. În componenţa Giuntei trebuie asigurată 

egalitatea de gen. Asesorii exercita funcţiunile care au fost delegate de către Preşedinte, fiind responsabili în aria 

lor de activitate.  
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Activităţile Giuntei se realizează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, adoptat în prima 

şedinţă. Şedinţele Giuntei nu sunt publice, iar deciziile se iau în baza majorităţii voturilor exprimate de membrii 

prezenţi (în caz de egalitate prevalează votul exprimat de Preşedinte). 

Giunta regionala exercita funcţiunile reglementate prin constituţie ,stabilind şi punând în aplicare în regiune 

funcţiunile politice şi administrative. Astfel, Giunta pune în aplicare programul de guvernare în speţă a 

obiectivelor prioritare a Consiliului regional, elaborează  proiectele de lege care vor fi supuse aprobării Consiliului 

regional, aproba regulamentele care sunt în aria de competentă, elaborează bilanţul şi contul de venituri şi 

cheltuieli, propune Consiliului regional documentele de politica generală şi de programare, administrează în 

limitele stabilite de către lege proprietatea şi patrimoniul regiunii, adopta măsurile referitoare la identificarea 

resurselor umane, materiale, economice şi financiare şi determină repartizarea lor pe destinaţii de cheltuieli, 

deliberează în materie de litigii active şi pasive, exercita orice altă funcţiune atribuită prin constituţie. 

Regiunea are resurse autonome pentru finanţarea propriilor activităţi. 

Giunta regionala prezintă anual Consiliului regional în vederea aprobării, documentul de programare  - un act 

politic şi administrativ – în condiţiile şi forma stabilită de legea regională.  Documentul stabileşte conţinutul 

politicii sociale şi economiceregionale şi defineşte intervenţiile finanţelor publice în perioada de referinţă. Acesta 

constituie un instrument fundamental de reconciliere intre program şi programarea financiară şi bugetara a 

regiunii. 

Componenta Giuntei regionale din Umbria şi competente asociate: 

- Asesor pe politica şi programe sociale – politici în domeniul familiei, protecţiei copilului, politici imigraţie, 
cooperare socială, voluntariat social, instruire şi sistemul de formare integrat, dreptul la studii, 
infrastructura educaţionala 

- Asesor pe bunuri şi activităţi culturale – turism şi promovarea regiunii umbria, manifestări culturale, 
comerţ şi protejarea consumatorilor, sport , asociaţii culturale şi sportive, centre istorice 

- Asesor politici agricole şi alimentare – dezvoltare rurală, fond forestier, politici de dezvoltare a zonelor 
montane, promovarea şi valorificarea sistemelor naturale şi peisagistice, arii protejate, parcuri, vânătoare 
şi pescuit, siguranţă 

- Asesor economie – promovarea dezvoltării economice şi a activităţii productive inclusiv a politicii de 
creditare, politici industriale, inovarea în sistemul productiv, promovarea artizanatului şi a cooperării, 
energie, relaţiile multinaţionale, politici de atragere a investiţiilor, formarea profesională şi educaţia 
continua, politic active de ocupare 

- Asesor mediu – prevenirea şi protejarea împotriva poluării, gestionarea deşeurilor, riscuri la inundaţii, 
gestionarea bazinelor hidrografice, ciclul integrat al apei, cariere miniere şi ape minerale. Programe 
pentru dezvoltare durabilă, urbanism şi regenerare urbană, infrastructura de transport şi mobilitate 
urbană 

- Asesor - programarea şi organizarea resurselor financiare inclusiv a celor comunitare.Resurse umane, 
patrimoniu, sistem informaţional. Afaceri instituţionale inclusiv raporturile cu Consiliul regional. Reforma 
serviciilor publice locale şi simplificarea administraţiei publice. 

- Asesor sănătate – programarea şi organizarea sistemului sănătate inclusiv a patrimoniului aferent.   
Securitatea  locurilor d emunca, siguranţa alimentară. 

- Asesor politica locuinţelor – subvenţionarea locuinţelor.  Normative în materie de lucrări publice, 
tehnologia materialelor, diminuarea riscurilor seismice şi geologice, siguranţa pe şantiere, siguranţa 
stradală 

În cadul Giuntei regionale serviciile sunt organizate pe următoarele arii tematice: 

- Afaceri generale 

- Agricultura, sivicultura şi dezvoltare rurală 

- Mediu ambiant şi teritoriul 

- Bilanţ, finanţe 
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- Cultura, natura, sport 

- Energie 

- Instruire, formare şi ocupare 

- Oportunităţi egale şi egalitatea de gen 

- Politici sociale 

- Programare regională 

- Protecţie civilă 

- Raporturi internaţional şi cooperare 

- Sănătate 

- Siguranţă 

- Societatea informaţională şi e-guvernare 

- Dezvoltare economică şi activitate productivă 

- Transport 

- Turism 
Pentru aria tematică ce vizează programarea regională funcţionează următoarele departamente: 

- Statistica - informaţii statistice ale Sistemului Naţional de Statistică (Sistan) arata realităţile economice şi 
sociale din regiunea Umbria şi reprezintă o perspectivă utilă pentru factorii de decizie, actorilor economici 
şi cetăţenilor oferind elemente ale rezultatelor evaluării şi a eficacităţii politicilor puse în aplicare la nivel 
regional. 

- Conturi publice teritoriale – instrument lansat în 1994 cu sprijinul Ministerului de Dezvoltare Economică 
care oferă o măsurare a fluxurilor de numerar. 

- Documente anuale de programare -elemente  introduse prin Legea regională nr 28 februarie 2000 şi care 
se constituie într-un instrument prin care regiunea stabileşte conţinutul de planificare socio-economic în 
zonă, prezentând intervenţiile de finanţare la nivel regional. Documente anuale de programare elaborate 
sunt Planul de Dezvoltare Regională şi Planul Urbanistic Strategic General, realizate cu participarea 
tuturor direcţiilor regionale. Cele două documente sunt supuse aprobării Consiliului regional şi publicate 
ulterior în Buletinul Oficial. 

- Programare comunitară aferenta Fondului European pentru Dezvoltare Regională – vizează activităţile de 
programare dedicate exerciţiilor de programare 2000-2006, 2007-2013 precum şi pregătirea pentru 
exerciţiul viitor 2014-2020. 

- Programare negociată  

- Control strategic şi evaluare  - strategia de evaluare şi de control vizează punerea în aplicare a deciziilor 
cuprinse în directive şi alte acte politice 

- Umbria 2015 – o nouă alianţa pentru dezvoltare 
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Flux 2– deplasare Teramo, Italia - 7.05.2012-20.05.2012. 

Grupul a fost format din şase persoane şi anume:  

1. Elena Nane– Director Economic  

2. Stelian Zidaru – Şef Birou IT/SMIS 

3. Ionel Popa – Şef Serviciu Evaluare Selecţie Contractare 

4. Monica Zlavog – Şef Serviciu Vericare Proiecte 

5. Sebastian Cuptor – Adjunct Coordonator Compartiment Pol Creştere Iaşi  

6. Ioana Aniculaese – Expert Birou Judeţean Botoşani 

Partenerul nostru în deplasarea la Teramo şi regiunea Abruzzo a fost Consortio Punto Europa Teramo. (COPE) S-a 

avut în vedere identificarea de bune practici având 2 tematici prinicipale : 

1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ, MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP în instituţiile implicate în dezvoltarea 

regională şi în implementarea fondurilor structurale 

2. LUCRUL ÎN ECHIPA ŞI EFICIENTĂ ORGANIZAŢIONALĂ în instituţiile implicate în dezvoltarea regională şi 

implementarea fondurilor structurale 

 

Cultura organizaţională – concept şi aplicare 

Cultura organizaţională reprezintă setul de valori, norme, convingeri, atitudini şi presupuneri care modelează 

modul în care oamenii se comportă şi lucrează.   

     Valorile se referă la ceea ce este considerat că trebuie respectat în modul în care oamenii şi organizaţia 

acţionează. Normele sunt reguli nescrise care guvernează comportamentul. 

Cultura unei organizaţii reprezintă acea combinaţie unică de norme, valori, credinţe şi comportamente care 

caracterizează modul în care grupurile şi indivizii interacţionează în muncă. 

În instituţiile vizitate în cadrul schimbului de experienţa s-au putut identifica mai multe tipuri de curlturi 

organizaţionale, pornind de la tipul organizaţiei (instituţie publica – Primărie, Provincie - sau organizaţie non-

profit), de la mărimea şi rolul acesteia în cadrul comunităţii.  

Fiecare din aceste culturi organizaţionale are avantaje şi dezavantaje, funcţionează mai uşor sau mai dificil, 

dar este adaptată atingerii propriilor obiective organizaţionale.  

Astfel, în cadrul instituţiilor publice vizitate (Primăria Teramo, Provincia Teramo, etc ) am identificat următorul 

tip de cultură organizaţională: 

- Cultura orientată spre rol asociată cu  valorizarea logicii şi raţionamentelor.  

Se bazează pe funcţii şi specializări. Funcţiunile departamentale sunt definite prin rolul pe care îl joacă (ex. 

Departament financiar, departament de proiectare), iar relaţiile intră şi interdepartamentale sunt controlate de 

proceduri, delimitări de roluri şi de autoritate. 
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      Există canale şi proceduri de comunicare formale, bine definite (rapoarte, procese verbale, memorandumuri, 

instrucţiuni, manuale de proceduri). Există mecanisme şi reguli clare de luare a deciziilor şi rezolvare a 

conflictelor.    

      Coordonarea este realizată de vârf - în general un grup managerial. Accentul este pus pe descrierea postului, 

nu pe caracteristicile ocupantului. Oamenii primesc roluri pe baza abilităţii lor de a le exercita.  

Nivelul de performanţă cerut este în strânsă legătură cu rolul şi poziţia funcţională ocupată. Eficienţa derivă 

din alocarea raţională a sarcinilor şi stabilirea de standarde clare de performanţă. 

Angajaţii respectă regulile chiar dacă acest lucru le afectează în mod negativ rezultatele muncii, este mai 

important pentru ei să respecte procedurile decât să obţină rezultate bune.  

Avantajul esenţial este gradul mare de stabilitate, datorat importanţei acordate predictibilităţii, standardizării 

şi constanţei. O asemenea cultură nu poate însă opera cu succes decât într-un mediu la fel de stabil şi constant. Ea 

reacţionează greu la orice schimbare. Regulile, procedurile şi metodele împământenite de lucru pot deveni cu 

uşurinţă inadecvate mediului aflat în continuă schimbare.  

În cadrul organizaţiei COPE – organizaţie non-guvernamentala, non-profit s-a putut identifica următorul tip de 

cultură organizaţională: 

-  Cultura orientată spre sarcină - baza acestui tip de organizaţii sunt echipele de lucru care lucrează pe 

proiecte, structura lor modificându-se în funcţie de cerinţele proiectului derulat. 

Puterea şi influenţa sunt distribuite în cadrul reţelei. Accentul este pus pe rezultate. Resursele sunt alocate 

oamenilor potriviţi, indiferent de poziţia lor, iar puterea de decizie le aparţine. Indivizii au libertatea de a-şi 

organiza munca. 

 Importantă este capacitatea de a rezolva o sarcină, nu poziţia ocupată.  

Este o cultură flexibilă şi adaptabilă. Echipele se formează pentru scopuri bine definite şi sunt lăsate să se 

organizeze.  

Compoziţia echipelor de lucru poate fi diferită în diferite stadii ale unui proiect  

Se acordă o mare importanţă satisfacţiei clienţilor. O asemenea cultură favorizează indivizii dinamici, policalificaţi 

şi îi defavorizează pe cei înalt calificaţi - mai puţin capabili de a "sări" de la un proiect la altul, de la o funcţie la 

alta. 

Structura organizatorică a COPE Teramo a fost astfel concepută încât să permită crearea unor relaţii interumane 

atât formale, cât mai ales informale, bazate pe o coeziune a valorilor şi a obiectivelor membrilor grupului.  

Poziţia de lider al acestei organizaţii presupune responsabilităţi şi oferă oportunităţi şi beneficii, bucurându-se de 

autoritate în virtutea respectării unui cadrul legal. În stabilirea structurii organizatorice a COPE s-au avut în vedere 

următoarele aspecte: 

fişe de post cu responsabilităţi şi cerinţe clare, indicatori de performanţă şi fără elemente redundante cu alte 

posturi,  

structura de gradare a posturilor logică şi coerentă, cuprinzând toate posturile din companie (aliniate intra şi 

interdivizional),  
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salarizare echitabilă în raport cu posturile similare din companie, şi competitivă pe piaţă n salarizare corelată cu 

sistemul de management al performanţei,  

plan bine definit de comunicare şi implementare a obiectivelor 

 

Leadership şi Management în dezvoltarea regională – concept şi modele 

Prin leadership se înţelege capacitatea unei persoane de a mobiliza şi direcţiona capacităţile membrilor unei 

organizaţii pentru atingerea scopurilor definite.  

Accentul se pune pe capacitatea liderului de a-i determina pe oameni să facă ceva (ce nu ar fi făcut de bună 

voie) pentru îndeplinirea unor obiective sau a unui scop comun.  

O altă abordare în definirea leadershipului pune accent pe relaţiile interumane care se stabilesc în cadrul 

acestuia. 

Leadership-ul este considerat a fi unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la succesul sau la 

insuccesul organizaţiilor şi deci la dezvoltarea organizaţională.  

Multe dintre activităţile organizaţiilor şi instituţiilor care operează în domeniul public se referă la realizarea 

unor programe sau la îndeplinirea unor obiective, ceea ce este în responsabilitatea conducerii acestor organizaţii.  

Leadership-ul este, de asemenea, foarte important atunci când vorbim de relaţiile existente între membrii 

organizaţiei şi de motivarea personalului în cadrul organizaţiilor publice.  

Având în vedere faptul că angajaţii (funcţionarii publici) unei organizaţii publice sunt, în general, stimulaţi mai 

slab din punct de vedere material, conducerea trebuie să compenseze această lipsă materială şi să stimuleze 

angajaţii prin mijloace non-materiale pentru atingerea obiectivelor organizaţionale 

Leadership-ul este caracterizat de următoarele trăsături:  

• Este un proces de influenţă intenţionată.  

• Este un fenomen de grup – pentru a vorbi despre leadership e nevoie de un grup de „adepţi” ai liderului.  

• Este un fenomen orientat spre obiective – mai precis, activitatea liderului are în spate un set de obiective 

care trebuie atinse de „adepţi”.  

• Este un proces mai degrabă inspiraţional, non-material – punând accent pe latura informală a relaţiilor 

interpersonale.  

În ceea ce priveşte procesul de influenţare, în cadrul organizaţiei COPE sunt utilizate în procesul de luare a 

deciziilor următoarele metode, exercitate de lider, pornind de la premisa că exercitarea influenţei se referă în 

principal la obţinerea cooperării membrilor organizaţiei (fie pe baza considerării pozitive a obiectivelor, fie pe 

baza atracţiei exercitate de lider personal).  

1. Persuasiunea raţională – sunt folosite argumente logice şi evidenţa faptica pentru a convinge grupul că o 

propunere sau o solicitare este viabilă şi capabilă să realizeze obiectivele desemnate.  

2. Inspiraţia – se face o solicitare sau propunere care trezeşte entuziasmul unei persoane prin apelul la valorile, 

idealurile şi aspiraţiile, sau prin creşterea încrederii în sine ale acesteia.  
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3. Consultarea – se stimulează participarea unei persoane în planificarea unei strategii, activităţi sau schimbări 

pentru care suportul şi asistenţa acesteia sunt necesare; sau se modifica o propunere pentru a ţine cont de 

preocupările sau sugestiile unei persoane.  

4. Apropierea – se uzează de rugăminţi, flatare, comportament prietenesc etc pentru a construi o stare de spirit 

favorabilă a unei persoane înainte de a-i solicita acesteia ceva. 

Deţinerea poziţiei de lider presupune ocuparea unui loc distinct în arhitectura organizaţională şi oferă 

accesul la un tip de comportamente şi abordări diferite de cele ale majorităţii membrilor (evident, atât timp cât 

sunt justificate de dorinţa conducătorului de a satisface interese comune).  

Un alt element important în analiza leadership-ului este puterea, sau mai precis, sursele puterii unui lider.  

Capacitatea persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor publice de a-i influenţa pe 

subordonaţi este mai mare dacă are la bază una sau mai multe surse de putere. Aceste surse de putere derivă, pe 

de o parte, din atribuţiile şi specificul postului ocupat în cadrul structurii organizaţiei iar, pe de altă parte, din 

abilităţile personale ale liderului. Această separare a surselor de putere este importantă pentru a analiza 

comportamentul conducătorilor în relaţia cu subordonaţii.  

În ceea ce priveşte acest aspect, în cadrul Provinciei Teramo sunt utilizate următoarele metode în exercitarea unei 

puteri, fiecare în funcţie de situaţia creată, de relevanţă şi importanţa ei în atingerea obiectivelor comune 

organizaţiei:  

1. Recompensa – bazată pe convingerea că o persoană are abilitatea de a recompensa (pozitiv) altă persoană în 

schimbul loialităţii şi obedienţei de care aceasta va face dovadă.  

2. Puterea coercitivă – bazată pe convingerea că o persoană are abilitatea de a pedepsi altă persoană pentru a o 

convinge pe aceasta să respecte un ordin; 

3. Legitimitatea – se referă la recunoaşterea dreptului legal în baza căruia, persoana care deţine acest drept, 

poate să prescrie un anumit tip de comportament pentru persoanele din subordine.  

5. Carismă – sursă de putere rezultată din respectul şi admiraţia avută pentru stilul de leadership, valorile 

profesionale şi alte caracteristici pozitive pe care o persoană le are.  

6. Expertiza – are la bază anumite cunoştinţe şi/sau abilităţi, deţinute de o persoană şi recunoscute de către 

celelalte persoane din cadrul organizaţiei.  

O altă sursă de putere care îşi face din ce în ce mai simţită prezenţa în zilele noastre este informaţia.  

Informaţia ca sursă de putere este bazată pe impactul acesteia asupra procesului decizional şi pe 

imposibilitatea nivelelor manageriale superioare de a colecta şi analiza toată informaţia necesară. 

În instituţiile publice implicate în dezvoltarea regională pe care le-am studiat în acest schimb de experienţă, 

am întâlnit o varietate de lideri formali care îşi ocupă poziţiile datorită competenţelor demonstrate, promovează 

un proces de decizie raţional şi respectă cadrul legal de acţiune.  

Dincolo de aceste poziţii formale, există o multitudine de lideri informali care exercită o influenţă variabilă 

dar inevitabilă.  
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Atât Primăriile Comunelor vizitate, cât şi Organizaţia COPE au constatat din experienţa proprie că, 

paradoxal, un efort de control total al activităţilor organizaţiei prin intermediul reţelelor formale şi neglijarea 

aspectelor ce se plasau în afara acestora conduce în mod automat la dezvoltarea unor reţele informale extrem de 

puternice. 

Conştientizarea acestor realităţi şi folosirea relaţiilor informale de către nivelul managerial a putut evita 

ajungerea la situaţia cea mai nefericită reprezentată de existenţa a două reţele – formală şi informală ce urmăresc 

obiective diferite şi care poate afecta în mod determinant activitatea organizaţiei. Existenţa însăşi a poziţiei de 

lider s-a bazat pe o interacţiune în interiorul grupului; accesul la această poziţie se bazează pe încrederea 

comunităţii că liderul este capabil, mai mult decât alţii, să realizeze interesele acesteia; pe de altă parte liderul 

reprezintă o persoană capabilă să identifice existenţa unor nevoi nesatisfăcute în interiorul grupului şi să se 

erijeze în poziţia de apărător al acestora, poziţie ce poate fi păstrată atât timp cât efortul său este încununat cu 

succes.  

Astfel, am putut trage concluzia din felul în care organizaţiile vizitate în cadrul schimbului de experienţa 

şi-au organizat activitatea, că leadership-ul este caracterizat de următoarele trăsături:  

• Este un proces de influenţă intenţionată.  

• Este un fenomen de grup – pentru a vorbi despre leadership e nevoie de un grup de „adepţi” ai liderului.  

• Este un fenomen orientat spre obiective – mai precis, activitatea liderului are în spate un set de obiective 

care trebuie atinse de „adepţi”.  

• Este un proces mai degrabă inspiraţional, non-material – punând accent pe latura informală a relaţiilor 

interpersonale.  

Liderul instituţiilor publice foloseşte o varietate de mijloace de influenţare a subordonaţilor în direcţia 

atingerii obiectivelor instituţiei; dar găsirea combinaţiei necesare reprezintă un element ce ţine de calităţile 

individuale şi personalitatea conducătorului; modul în care el va fi capabil să găsească cele mai bune soluţii în 

funcţie de evoluţiile mediului şi de caracteristicile organizaţiei defineşte de fapt diferenţa, linia de demarcaţie 

între succes şi insucces. 

Managementul resurselor umane 

Managementul resurselor umane reprezintă un ansamblu de măsuri, reguli, strategii, politici şi programe 

cu privire la planificarea, analizarea posturilor, stabilirea rolurilor şi funcţiilor în cadrul organizaţiei, recrutarea, 

selecţia, angajarea, integrarea în muncă, pregătirea, dezvoltarea, evaluarea performantelor şi motivarea 

salariaţilor, până în momentul în care contractul de muncă al acestora încetează.  

Conceptul de management se referă la asumarea responsabilităţii pentru realizarea unui obiectiv şi la 

alocarea eficientă a resurselor (materiale şi umane) în acest scop. 

În organizaţiile studiate, s-au identificat în principal următoarele etape în manegementul resurselor 

umane: 

 Planificarea reurselor umane 
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 Selecţia şi asigurarea de personal 

 Motivarea personalului  

 Pregătirea şi dezvoltarea resurselor umane 

 Evaluarea performanţelor şi recompensarea 

 Asigurarea condiţiilor de muncă 

În cadrul vizitei noastre am discutat cu partenerii noştri aspecte variate legate în principal de planificarea 

şi stabilirea unei strategii a resurselor umane, de etapa de selctie şi recrutare, precum şi de aspectele legate de 

motivarea personalului.  

 

Din exemplele studiate, preocuparea conducerii organizaţiilor în ceea ce priveşte resursele umane a 

necesitat stabilirea  unor reguli de bază, a unor atitudini faţă de resursele umane pe baza cărora se adopta 

deciziile.  

Acest ansamblu de reguli şi atitudini constituie strategia organizaţiilor în domeniul resurselor umane.  

O strategie în domeniul resurselor umane corect formulata trebuie să ţină cont de importanta 

personalului din cadrul organizaţiei, de răspunderea care revine conducerii şi de obiectivele generale ce trebuie 

îndeplinite.  

Din experienţa instituţiilor studiate, în elaborarea unei strategii eficiente în domeniul resurselor umane 

trebuie să se ţină cont de:  

 integrarea managementului resurselor umane în managementul general al organizaţiei;  

 obţinerea adeziunii întregului personal;  

 acţiuni eficiente la toate nivelurile;  

 crearea unui climat de angajare şi de valorificare a potenţialului fiecărui     angajat;  

 recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate performante;  

 stimularea dorinţei fiecărui angajat de îmbunătăţire permanentă a propriei activităţi;  

 antrenarea în procesul decizional a angajaţilor care demonstrează competenta profesională. 

O bună practică  întâlnită în organizaţiile studiate arată că o recrutare şi selecţie eficiente cuprind 

următoarele elemente: potenţialul de promovare, creştere profesională, reputaţia companiei, pachetul de 

beneficii, cultura organizaţională, politica salarială.  

Organizaţiile au oferit candidaţilor şi angajaţilor o cultură pozitivă (inovativă, diversitate, potenţialul de 

creştere) precum şi un mediu în care să înveţe, au înregistrat un succes în retenţia şi gradul de angajament al 

oamenilor. În plus, se observă o utilizare originală a diferitelor canale de recrutare în funcţie de provocările 

organizaţiei, cum ar fi externalizarea parţială sau integrală a serviciilor către companii specializate sau specialişti 

(Primăria Teramo). Totodată, se  observă şi o creştere a complexităţii proceselor de selecţie, acestea utilizând din 

ce în ce mai des selecţii automatizate, interviuri structurate sau centre de evaluare. 
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O altă etapă foarte importantă din cadrul MRU, de care membrii grupului au fost interesaţi pe parcursul 

vizitei de studiu a fost motivarea personalului, concept  destul de puţin cunoscut şi aplicat în instituţiile publice 

din România.  

Astfel, conform teoriei, exista mai multe definiţii ale termenului de motivaţie, majoritatea acestora 

subliniind faptul că “motivaţia este un ansamblu de forţe ce incita individul în a se angaja într-un compartament 

dat”.  

În practică, oamenii sunt caracterizaţi prin niveluri de aspiraţie diferite, ceea ce motivează un lucrător poate 

să nu fie suficient pentru altul; drept umare, procesul motivaţional trebuie să fie aplicat în mod individual, ceea ce 

înseamnă efort, consum de energie şi timp din partea angajatorului.  

Ceea ce a fost interesant de observat din punct de vedere al al aplicării metodelor motivaţionale în 

instituţiile vizitate a fost aplecarea cupredilectie a managerilor de resurse umane asupra factorilor motivaţionali/ 

sociali, exclusiv pecuniari, cum ar fi :  

- Aprecierea reuşitei salariaţilor 

- Informarea permanenţă asupra performanţelor organizaţiei  

- Stabilirea obiectivelor profesionale care să incite  

- Încurajarea iniţiativei  

- Statuarea unui climat de lucru în echipă 

- Mărirea gradului de autonomie şi de decizie a colectivelor de lucru  

Dintre aceşti factori, recunoaşterea reuşitei individuale şi încurajarea comunicării la locul de muncă sunt 

foarte importante în obţinerea motivării salariaţilor.  

În acelaşi timp, de remarcat este faptul că managerii instituţiilor cu care am intrat în contact sunt orientaţi în 

mod special pe utilizarea unui set de mijoace care au ca scop inducerea unei motivaţii pozitive, caracterizata în 

primul rând prin: recompense băneşti şi materiale, garanţii privind locul de muncă, acordarea încrederii, urmată 

de delegarea de competente, laudă şi mulţumirea manifesta.  

Motivaţia negativă, bazată pe pedeapsa, ameninţare, blam, sancţiuni, etc. este destul de puţin folosită 

având în vedere efectele negative pe care le poate avea o astfel de abordare pe termen lung: crearea unei stări de 

tensiune în organizaţie, nemulţumiri cauzate de imposibilitatea aplicării în mod egal a sancţiunilor, dezvoltarea 

unei culturi oganizationale cu valenţe negative, etc.   

Din punct de vedere al lecţiilor învăţate pe parcursul acestei vizite de studiu, se desprind o serie de 

concluzii/recomandări pentru motivarea eficientă a angajaţilor, după cum urmează: 

1. Eliminarea ameninţărilor şi pedepeselor care nu sunt în mod absolut necesare 

2. Utilizarea unor metode de motivaţie adecvate: recompensa trebuie să fie condiţionată de realizări, altfel 

îşi piede valoarea intrinsecă de consolidare. 

3.  Realizarea sarcinilor de către angajaţi este recunoscută în mod corespunzător; 

4. Eforturile trebuie să fie recompensate prin rezultate; 

5. Furnizarea de sprijin din partea managerilor atunci când este nevoie 
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6. Furnizarea unui feed-back relevant şi imediat care să ajute angajaţii să-şi îmbunătăţească performanţele 

viitoare. 

7. Manifestarea încrederii în angajaţi  

8. Criticarea comportamentului şi nu a oamenilor 

9. Încurajarea angajaţilor să participe la luarea deciziilor care îi afectează 

10.  Demonstrarea de către manageri a propriei motivaţii prin atitudine şi comportament. 

Ca o conlcuzie, cele două procese, management şi leadership, sunt diferite unul de celălalt, începând chiar 

cu scopul lor final.  

În management este vorba mai mult de eficienţă şi stabilitate, pe când în leadership aceste deziderate 

sunt secundare, importanţa majoră fiind acordată motivării şi conducerii oamenilor către atingerea obiectivelor 

(eficacitate). Prezenţa liderilor este considerată ca fiind foarte importantă în momente de criză. 

Caracteristica definitorie a managerului o constituie puterea sa asupra celorlalţi. Puterea presupune atât 

dreptul cât şi abilitatea de a influenţa comportamentul celorlalţi. Când ne referim la dreptul de a impune altor 

persoane o anumită conduită, luăm în calcul autoritatea, adică latura formală a puterii.  

Abilitatea de a determina comportamentul celorlalţi, respectiv latura informală a puterii, constituie 

capacitatea sa de influenţă.  

Din compararea laturii formale şi a celei informale a puterii rezultă că acestea sunt independente; dacă 

ambele aspecte (autoritatea şi capacitatea de infuenţă) se regăsesc în aceeaşi persoană, acesta este un lider 

autentic. 

Din experienţa acumulată în organizaţiile studiate, s-a observat că în instituţiile publice, activitatea fiind 

foarte bine stabilită şi reglementata, cu o multitudine de sectoare de activitate (Provincia Terramo, Primăriile), 

reţelele interumane formale sunt dominante, iar rolul leaderului este luat de diferiţi manageri responsabili cu 

diverse activităţi şi proiecte. Influenţarea şi direcţionarea personalului instituţiilor este mai puţin vizibilă, datorită 

faptului că fiecare are sarcini precise, clare, dar şi cadrului legislativ destul de rigid în care se desfăşoară 

activitatea.  

 

LUCRUL ÎN ECHIPA ŞI EFICIENTĂ ORGANIZAŢIONALĂ în instituţiile implicate în dezvoltarea 

regională şi implementarea fondurilor structurale în Teramo 

 

Munca în echipa a reprezentat un alt subiect de interes pentru grupul nostru, având în vedere importanţa tot mai 

mare care se acorda acestui concept în organizaţiile mari, ca urmare a avantajelor şi beneficiilor pe care le aduce 

cu sine, cum ar fi:  creşterea eficienţei, scăderea cheltuielilor, creşterea productivităţii şi nu în ultimul rând 

îmbunătăţirea atmosferei de lucru.    

Conform teoriei,  principalele aspecte ale muncii în echipă sunt legate de comunicare, scopuri comune, coeziune, 

echitate, autonomie şi leadership. 
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În cadrul întâlnirilor şi discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii din Torre del Cerano ne-a fost prezentat 

printre altele şi modul de lucru în cadrul acestor organizaţii, un rol deosebit de important la succesul acestor 

organizaţii fiind jucat chiar de muncă în echipă.  

O parte din avantajele şi efectele pozitive pe care le generează munca în echipă (identificate şi dezvoltate de  

grupul nostru împreună cu partenerii italieni pe parcursul atelierului de lucru dedicat acestui subiect) sunt 

prezentate în cele ce urmează:   

•  creşterea motivaţiei angajaţilor: munca în echipa menţine angajaţii implicaţi în ceea ce fac; de obicei 

munca li se pare mai atractivă; nevoile sociale sunt satisfăcute iar conform teoriilor influenţei sociale - facilitare 

socială – indivizii lucrează mai bine în prezenţa celorlalţi. 

•  creşterea productivităţii: echipele au potenţialul de a crea o sinergie pozitivă. 

•  creşterea satisfacţiei muncii: angajaţii au nevoi de afiliere iar lucrul în echipa îi poate ajuta prin sporirea 

interacţiunilor şi crearea camaraderiilor să fie satisfăcute aceste nevoi. Angajaţii care sunt satisfăcuţi de climatul 

din echipa fac mai bine faţa stresului. 

•  angajament înspre obiective: echipele încurajează transformarea scopurilor individuale în obiective ale 

grupului. Procesul de dezvoltare a scopurilor comune în acord cu obiectivele individuale, combinate cu presiunea 

socială a echipei duce la un nivel crescut al angajamentului în vederea atingerii obiectivelor echipei. 

•  îmbunătăţirea comunicării: echipele creează dependente interpersonale care cer membrilor să 

interacţioneze considerabil mai mult decât atunci când lucrează de unul singur.  

Echipele transfunctionale creează dependente interfuncţionale şi sporesc comunicarea organizaţională. 

•  dezvoltarea abilitaţilor: implementarea lucrului în echipa aproape întotdeauna este însoţită de 

dezvoltarea abilitaţilor personale legate de slujba: abilităţi tehnice, de luare a deciziilor şi interpersonale. 

•  flexibilitatea organizaţională: echipele se centrează în mai mare măsură pe procese decât pe funcţii; 

dezvoltarea abilitaţilor sporeşte flexibilitatea organizaţională. 

Funcţiile echipei sunt prezentate optimist de către Robbins (1998), autorul  

accentuând  beneficiile aduse de către folosirea acestui sistem de muncă în organizaţie.  

          Putem puncta aspecte precum: 

 economia de resurse: echipele salvează resurse deoarece sunt formate pentru a identifica modalităţi mai 

bune, mai eficiente de a face lucrurile, pentru a intervenii în situaţii de criză sau cu un grad de noutate 

prea mare pentru a fi abordate de întreaga organizaţie; aceste situaţii oferă „oportunităţi” financiare (se 

poate profita de pe urma lor sau se pot evita potenţiale probleme) care pot fi valorificate cel mai bine cu 

ajutorul echipelor. Echipele preiau astfel o parte importantă din atribut iile managerului. 

 creşterea productivităţii: echipele sunt mult mai aproape de clienţi şi de pieţe  

decât restul organizaţiei, au o mai mare flexibilitate şi ocolesc capcanele birocratice. Posibilităţile de 

îmbunătăţire a proceselor de producţie, comercializare sau a altor domenii organizaţionale sunt mult mai 

vizibile pentru echipe decât pentru conducere. Membrii echipei reuşesc să dezvolte problema din mai 
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multe perspective şi să îşi completeze reciproc punctele slabe legate de specializare pentru a obţine cel 

mai bun rezultat. 

 stimularea comunicării: membrii sunt responsabili pentru succesul echipei şi  

în consecinţă se implică într-o mai mare măsură în diseminarea informaţiei şi în delegarea muncii. 

Colectarea şi procesarea informaţiei este mult mai rapidă, iar coordonarea şi menţinerea relaţiilor asigura 

fluxul constant de informaţii. De asemenea gradul de apropiere între membrii echipei creează o 

deschidere care se întâlneşte destul de greu în alte situaţii; 

 îndeplinirea sarcinilor complexe: echipele pot îndeplini sarcini complexe pe  

care grupurile obişnuite nu le pot îndeplini. În cazul problemelor cu un grad mare de complexitate, 

informaţia existenta depăşeşte capacitatea unui departament sau a unui grup obişnuit de angajaţi de 

procesarea şi luare a deciziilor. Apare nevoia unui grup eterogen de specialişti care să ajungă la stadiul de 

echipă şi în care experienţa fiecăruia să fie pusă în slujba rezolvării problemei. Echipele oferă posibilitatea 

organizaţiei să-şi canalizeze cele mai importante resurse (specialiştii, cunoştinţele lor) direct spre 

probleme. 

 luarea unor decizii mai bune: Echipele iau decizii mult mai bune şi mai  

îndrăzneţe. O echipă închegata analizează  activităţile trecute, testează, aproba, implementează şi  

evaluează constant alegerile făcute. Mai mulţi ochi şi mai multe minţi pot previziona mai bine şansele de 

succes ale unei decizii. Legat de riscurile pe care şi le asumă un grup,  trebuie menţionat că în ciuda 

percepţiei comune, un grup ia decizii mult mai riscante decât un individ.  

Potenţiale cauze pentru acest fenomen pot fi cunoştinţele variate pe care le deţine o echipă comparativ cu un 

individ şi faptului că responsabilitatea pentru 

rezultat este împărţită între membrii grupului – un grad scăzut de risc - pe când o decizie luată individual atrage o 

responsabilitate individuală şi implicit un grad de risc mai mare. 

În ceea ce priveşte efectele pozitive pe care munca în echipa le are asupra persoanelor la nivel individual, în urma 

discuţiilor din cadrul atelierului de lucru s-au identificat următoarele:  

- munca se realizează cu mai puţine tensiuni; 

- responsabilitatea este comună; 

- membrii echipei au o stima de sine crescută; 

- premiile şi recompensele sunt comune; 

- membrii echipei sunt capabili să  se influenţeze unii pe alţii; 

- membrii echipei au sentimentul că au realizat ceva împreuna. 

Performanţa echipelor  

Pe parcursul dezbaterilor cu experţii italieni, s-a ajuns la concluzia că nu toate echipele devin performante/de 

succes şi atunci s-a născut întrebarea: care sunt factorii de care depinde performanta unei echipe? Robbins (1998) 

enunţa următorii factori de care depinde performanta echipei:  mărimea echipei, abilităţile membrilor, alocarea 
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rolurilor şi promovarea diversităţii, contractul şi scopul comun, obiectivele specifice stabilite, leadership-ul şi 

structura, lenea socială (modul în care este evitată), evaluarea performantelor şi sistemul de recompense, 

încrederea. 

Un rol aparte în dezvoltarea şi formarea echipelor îl are leadership-ul. Echipele sunt întotdeauna reflecţia liderilor 

lor: liderii creează viziunea şi  

aceasta oferă membrilor echipei direcţie şi încredere.  

Pentru a avea succes o echipă are nevoie de talent, munca, tehnologie, eficienta, cu toate acestea diferenţa dintre 

două echipe este dată de conducerea acestora, deoarece:   

•  Personalul determina potenţialul echipei 

•  Viziunea determina direcţia echipei 

•  Etică de lucru determina pregătirea echipei 

•  Conducerea determina succesul echipei. 

Concluzie: Echipa este un tip special de grup, cu un potenţial sinergic  care adună şi da o direcţie 

eforturilor individuale, astfel încât rezultatul obţinut este mai mare decât suma eforturilor individuale  

În cadrul activităţilor pe care le-am desfăşurat la seminariile şi atelierele de lucru, cu partenerii noştri, am 

realizat un chestionar pe care toată echipa l-a completat şi care a avut drept scop identificarea gradului în care 

grupul poate constitui o echipă eficientă şi funcţională, a măsurii în care implicarea în sarcini şi activităţi comune 

sau complementare poate contribui la atingerea obiectivelor organizaţiilor noastre. Chestionarul este ataşat la 

prezentul material. 

Eficacitatea organizaţională  

În cadrul întâlnirilor la care am participat pe parcursul vizitei de studiu, s-a constatat o anumită 

grijă/preocupare a conducerii instituţiilor publice cu privire la eficacitatea organizaţională.  

Astfel,  preocuparea instituţiilor s-a materializat în primul rând în analizarea cu atenţie a eficacitatatii 

organizaţională, din cel puţin patru puncte de vedere:  

1. O modalitate de a analiza eficacitatea organizaţională o reprezintă determinarea gradului în care sunt 

îndeplinite obiectivele organizaţionale. Cu cât sunt atinse mai multe obiective, cu atât este mai mare nivelul 

eficacităţii. 

Îndeplinirea obiectivelor este un proces dificil de utilizat în evaluarea  instituţiilor publice. Obiectivul unei 

instituţii publice este în primul rând legată de furnizarea de servicii care să conducă la dezvoltarea şi progresul 

comunităţii. 

2. A doua modalitate de evaluare a eficacităţii organizaţionale a fost aceea de a considera organizaţia drept un 

vehicul prin care se atinge  performanţa individuală. Gradul de eficacitate este determinat că urmare a 

analizării tuturor indivizilor şi a identificării gradului în care fiecare dintre ei îşi îndeplineşte obiectivele 

personale. Dacă un mare număr de indivizi nu îşi ating obiectivele, atunci organizaţia nu este eficace. 
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3. A treia modalitate este abordarea sistemică, în care eficacitatea este determinată prin evaluarea modului în 

care organizaţia face faţă cerinţelor şi interdependenţelor/conexiunilor externe. Dacă o organizaţie nu 

reuşeşte să facă faţă concurenţilor, sindicatelor sau factorilor/condiţiilor economice, atunci ea poate fi 

considerată drept un sistem deschis ineficace. 

4. A patra abordare posibilă a eficacităţii o reprezintă evaluarea forţei culturii unei organizaţii. Aceasta 

presupune determinarea gradului în care oamenii din organizaţie înţeleg şi urmează normele, standardele şi 

valorile organizaţiei. 

Ulterior acestei analize, partenerii italieni au ajuns la concluzia că fiecare modalitate de analiză a eficacității 

organizaționale are plusurile și minusurile sale, motiv pentru care o abordare mixtă, în care să se țină cont de 

avantajele și dezavantajele fiecărei metode este de preferat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai departe, din necesitatea de a măsura ceea ce se înţelege prin eficacitate,  institutille au trebui să 

identifice şi să cuantifice o serie de indicatori relevanţi, după cum urmează:  

1. productivitatea, care arată capacitatea unei organizaţii de a transforma intrările în ieşiri în cantitatea şi 

calitatea dorite. Productivitatea se exprimă ca volum fizic al producţiei pe om/oră, pe maşină/oră; 

2. satisfacţia membrilor, care se referă la gradul în care organizaţia satisface nevoile membrilor săi şi le menţine 

moralul. Satisfacţia membrilor organizaţiei se reflectă în veniturile obţinute de angajaţi, numărul grevelor şi rata 

absenteismului; 

3. costul. O organizaţie care consumă mai multe resurse decât este necesar nu este eficace. Datorită faptului că 

unele organizaţii nu sunt orientate spre profit, uneori este mai utilă perceperea lor drept centre de cost şi nu 

drept centre de profit.  

Eficacitatea într-un centru de profit este măsurată prin compararea veniturilor obţinute cu cheltuielile. 

Eficacitatea într-un centru de cost este măsurată prin compararea performanţelor realizate cu bugetul stabilit.  
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O modalitate de a măsura eficacitatea costurilor o reprezintă eficienţa mărimea efectului/rezultatului obţinut 

raportat la o unitate de resurse folosite. O organizaţie poate să fie eficientă (de exemplu, să înregistreze o 

productivitate înaltă a muncii), dar să fie ineficace. Dacă în activitatea pe care o desfăşoară angajaţii urmează o 

listă greşită de priorităţi, ei pot fi foarte eficienţi muncind foarte mult, dar fără să atingă obiectivele cu adevărat 

importante. ( vezi Anexa 1) 

4. adaptabilitatea, care reprezintă interfaţa cu mediul extern şi urmăreşte gradul în care organizaţia face faţă 

factorilor externi care influenţează organizaţia. Dacă organizaţia nu poate face faţă forţelor externe şi astfel, nu-şi 

poate asigura intrările, nu poate realiza transformările şi nu poate obţine ieşirile adecvate, atunci organizaţia este 

ineficace. 

Unul dintre instrumentele identificate în cadrul acestui stagiu util pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a unei 

echipe se regăseşte în anexa 1 a acestui manual. 
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Flux 3 – deplasare Perugia, Italia - 4 - 17.06.2012 

 

Acest flux de mobilităţi s-a desfăşurat în perioada 4.06.2012 - 17.06.2012 la Svilluppumbria SpA, Italia. Grupul 

format din 6 persoane cu funcţii de management în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est: 

 

- Asandei Vasile Director 
 

- Macoveiu Gabriela Director 
 

- Mocănaşu Neculai Şef Birou Administrativ 
 

- Nedelea Daniela Asistent Director General 
 

- Vicol Magdalena Şef Birou Financiar, Contabilitate 
 

- Zamă Cristian-Gheorghe Director Adjunct, Formator în cadrul CRS 
 

În urma acestui flux de mobilităţi, participanţii au  elaborat un document care înglobează următoarele bune 

practici: 

Sviluppumbria Spa Italia - Sistemul informatic de gestionare oameni/proiecte 

 
SVILUPPUMBRIA SPA este o societate internă(in -house) a Regiunii Umbria cu capital public.  
Compoziţia capitalului social:  

• Regiunea Umbria: 92% 
• Administraţia Provincială: 3 %  
• Administraţia Comunală: 4,5%  
• Camera de Comerţ Perugia: 0,5%  

 
SVILUPPUMBRIA SPA este o societate de dezvoltare MIXTĂ care operează direct sau indirect, prin 
intermediul participanţilor, în calitate de Agenţie de Dezvoltare sau Finanţator al Promovării.  

• Agenţia de Dezvoltare : operează exclusiv în zona serviciilor pentru în treprinderi şi entităţi 
locale;  

• Finanţator al Promovării : operează exclusiv în zona acordării de sprijin financiar 
întreprinderilor, prin participare la capitalul de risc şi prin gestionarea de fonduri 
comunitare de dezvoltare.  

 
Misiune şi obiective:  

• Elaborarea şi actualizare a programelor, a măsurilor de sprijin şi promovare a dezvoltării în 
Regiunea Umbria;  

• Elaborarea şi actualizarea priectelor de dezvoltare locală;  
• Activităţi de animare economică şi sprijin pentru actualizarea politicilor regionale de 

dezvoltare pentru inovare şi internaţionalizare;  
• Activităţi conexe proiectelor de cooperare internaţională;  
• Activităţi conexe politicilor de prevenire a crizelor sectoriale sau organizaţionale.  

 
Funcţie de mediul de operare predominant şi amplitudinea game i de activităţi  
SVILUPPUMBRIA SPA este o agenţie de dezvoltare care operează în mai multe zone de activitate:  
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AMPLITUDINE/GAMA 
MEDIUL DE OPERARE 

PREDOMINANT 

NUMAI 
ACTIVITĂŢI DE 

BAZĂ 

MAI MULTE ARII DE 
ACTIVITATE 

AGENŢIE DE DEZVOLTARE  
- SVILUPPUMBRIA SPA 

FINANŢATOR AL DEZVOLTĂRII  
- - 

 

Liniile de produs ce caracterizează oferta SVILUPPUMBRIA SPA sunt următoarele:  

• programare teritorala  
• asistenţă pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor  
• valorizarea şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar, cultural,  ambiental al regiunii  
• promovarea şi dezvoltarea infrastructurii  
• activităţi de proiectare naţională, comunitară şi internaţională  
• studii şi cercetări  
• gestiunea participării, imobilizări şi fonduri speciale  

 
 

Strucura organizatorică a SVILUPPUMBRIA SPA este  următoarea:  

ARIA DE MANAGEMENT STRATEGIC  Consiliul de administraţie 
Director general 

ARIA SERVICIILOR GENERALE Secretariatul Consiliului  
Secretariatul Conducerii  
Servicii Generale 

ARIA DE ACTIVITĂŢI FUNCŢIONALE INDIRECTE Personal şi organizare,  
Administrativ şi contabilitate,  
Juridic,  
Sistemul de calitate 

ARIA DE ACTIVITĂŢI  
DIRECTE  PROIECTE/ANGAJAMENTE 

Personal direct 
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Între aria activităţilor indirecte şi cea a activităţilor directe, există un fenomen de osmoza 
organizatorică, în sensul că mulţi angajaţi din activităţile indirecte sunt implicaţi în acelaşi timp 
în activităţi directe, în proiecte/angajamente.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma organizatorică de tip orizontal a SVILUPPUMBRIA SPA, asigura gestiunea p e 
proiecte/angajamente grupate în arii omogene de activitate. Fiecare contract este gestionat de o 
echipă de lucru (GDL) în carul căruia este identificat un responabil de contract (RC). Caracteristică 
particulară a acestui tip de organizare este dată de fl exibilitatea personalului între diverse arii de 
activitate.  
 
Sistemul de control al Sviluppumbria pune angajamentul ca element central în verificarea 
randamentului economic al Societăţii  şi al eforturilor de optimizare al tuturor variabilelor 
gestionabile (ex. costuri, alocare sarcini, timpi).  
 
Definiţia angajamentului:  
-Activitate realizată în coerentă cu misiunea organizaţiei din sarcina unui angajator;  
-Servicii  furnizate în contextul sistemului economic regional din iniţiativă proprie, în calitate de 
subiect promotor al dezvoltării în Regiunea Umbria.  
 
Tipologia angajamentului:  

 Angajament de sarcină : având drept scop îndeplinirea unei sarcini specifice;  

 Angajament din fonduri de program : realizat din surse de finanţare pentru dezvoltarea 
regională.  

 
Conducerea Sviluppumbria a identificat în buget instrumentul principal al sistemului de control cu 
ajutorul căruia conducerea atribuie şi deleagă puterea Directorului general. Aceasta delegare se 
exercita în cadrul unui plan anual elaborat sub formă de buget  previzionat.  
 
Instrumentarea operativă a bugetului este articulată în segmente distincte funcţie de 
următoarele elemente:  

- în raport cu cadrul de competente temporare, care generează rezultate de gestiune tipice;  

Coordonator  

angajament și GL n   

Coordonator  

angajament și GL n  

 
Coordonator  

angajament și GL 2   

 
Coordonator  

angajament și GL 1   

 

Coordonator  

angajament și GL n 

Coordonator  

angajament și GL 2 

 
Coordonator  

angajament și GL 1 

 

Coordonator  

angajament și GL 2   

 
Coordonator  

angajament și GL 1   

 

Director 

general 

 Administrativ 

Servicii generale Control gestiune 

Aria 1 
Programare teritorială 

Aria 2 
Crearea și dezv 
Intreprinderilor 

Aria 3 
Valorificarea 
patrimoniului 

cultural/ambiental 
regional 

Aria 4 
Productia și dezv 

infrastructurii 

Aria 5 
Activitate de 
proiectare 

Aria 6 
Elaborare 

informații și sprijin 
structural 

Aria 6 
Activități 

instituționale 
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- în raport cu adoptarea unor scheme de lucru  simplificate în scopul permiterii alocării de 

sarcini cu rezultate rapide şi efectuării de controale periodice (în care se face analiza 
raportului dintre obiectivele stabilite şi cheltuielile efectuate);  

- în raport cu stabilirea unui buget de angajament că  “celula primordială” de construcţie a 
bugetului organizaţiei; acesta fundamentează rezultatul organizaţiei şi crează o legătură  
directă cu rezultatele individuale ale fiecărui angajament pe care se articulează activitatea 
SVILUPPUMBRIA SPA.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această schemă evidenţiază modul în care bugetele estimate şi efective ale angajamentelor 
contribuie la identificarea marjei de randament în costurile fixe ale organizaţi ei; la rândul lor 
aceste costuri fixe sunt descompuse în aria de management strategic, aria de servicii generale şi 
aria de de activităţi indirecte şi funcţionale  

Angajament n 

Angajament 2 

Angajament 1 

Total aria 
1. Facturari nete 
2. Costuri variabile 
3. Marja de  
Contribuție (1-2) 
4. Costuri fixe 
specifice 
5. Marja de  

Contribuție (3-4) 

Angajament n 

Angajament 2 

Angajament 1 

Total aria 
1. Facturari nete 
2. Costuri variabile 
3. Marja de  
Contribuție (1-2) 
4. Costuri fixe 
specifice 
5. Marja de  

Contribuție (3-4) 

Angajament n 

Angajament 2 

Angajament 1 

Total aria 
1. Facturari nete 
2. Costuri variabile 
3. Marja de  
Contribuție (1-2) 
4. Costuri fixe 
specifice 
5. Marja de  

Contribuție (3-4) 

COSTURI FIXE   
MANAGEMENT STRATEGIC 
 

COSTURI FIXE   
SERVICII GENERALE 

COSTURI FIXE  
ACTIVITĂȚI INDIRECTE FUNCȚIONALE 
 

 
REZULTATUL OPERATIV AL GESTIUNII 

SPECIFICE 
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INSTRUMENTE OBIECTIVE MODALITATE DE ÎNTOCMIRE 

ESTIMAT DE 
ANGAJAMENT 

Permite o verificare preventivă 
asupra cheltuielilor facturate pe 
angajament  
Constituie instrumentul de bază 
pentru programarea activităţii  

Este întocmit de responsabilul de 
angajament în baza unei analize 
specificea serviciului ţinând cont, unde 
este cazul, de corespondentul  
cunoscut al Clientului  
Aprobat de DG 

REALIZAT DE 
ANGAJAMENT 

Insumeanza costurile efectiv 
realizate şi permite o verificare a 
costurilor  
Însumează volumul de angajare a 
resurselor interne şi verifică 
coerentă acestora cu ipotezele 
estimative 

Prin intermediul sistemului contabil 
administrativ, permite articularea 
planului de conturi şi alocarea 
costurilor pe fiecare angajament  
Elaborarea de scheme de activitate  
Alte informaţii extra contabile  

 
 
Definirea BUGETULUI ESTIMAT al  angajamentului înseamnă:  

- Definirea timpilor de realizare;  
- Definirea capitolelor de cost articulate pe:  

- Resurse interne 
- Resurse externe 
- Alte costuri directe  

- Definirea variabilelor financiare necesare pentru elaborarea  Cash -flow-ului pe 
angajament: timpi/modalităţi de facturare, timpi de încasare.  

  
Raportarea bugetului periodic al angajamentului înseamnă  
a) Permite o verificare asupra randamentului realal angajamentului în termeni de:  

- Timpi de realizare  
- Costuri realizate  
- Gestiune financiară  

b)Permite idenitficarea de măsuri corecti ve 
 
Instrumentul implementat are la bază:  

- Bugetul angajamentului (referentul financiar)  
- Estimatul de buget (controlorul şi DG)  
- Programul de activităţi (toţi dependenţii)  

 
Cu sprijinul acestor instrumente a fost creat un “software pentru gestionarea anga jamentelor” 
disponibil în reţeaua internă a SVILUPPUMBRIA SPA în care este posibilă:  

- Analiza bugetului fiecărui angajament;  
- Înregistrarea bugetelor;  
- Întocmirea programului de activităţi  

 
Sistemul a fost dezvoltat în anul 2008 de S VILUPPUMBRIA SPA şi are următoarele avantaje: 

 monitorizarea informaţiilor privind personalul angajat în implementarea de proiecte  

 evidenţierea încărcării cu sarcini pe fiecare angajat  

 arhivarea informaţiilor privind responsabilităţile angajaţilor asociaţi proiectelor   
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 generarea de rapoarte privind personalul angajat în implementarea de proiecte 

 monitorizarea şi arhivarea informaţiilor cu privire la angajamentele(proiectele) aferente organizaţiei 
 
O reprezentare schematică a funcţiunilor acestui sistem este prezentată în anexa  2. 
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Flux 4 – deplasare Valencia, Spania - 02.07-15.07.2012 

 

AVAESEN sau “Ai nevoie de oameni cu energie ca să produci energie regenerabilă”  

 

Programul fluxului de mobilităţi s-a desfăşurat în perioada 02.07-15.07.2012, în Spania sub îndrumarea 

organizaţiei de primire Asociacion Valenciana de Empresas del Sector de la Energia (AVAESEN), care este  o 

organizaţie non-profit ce reprezintă organizaţiile din domeniul energiei din Regiunea Valencia şi ale cărei obiective 

principale sunt să promoveze dezvoltarea inovativa şi cercetarea în sectorul energetic din comunitatea valenciană 

şi să impulsioneze internaţionalizarea.   

Fluxul de mobilităţi a fost format din următoarele persoane: 

- Apostol Constantin DIRECTOR GENERAL 

- Bobeanu Gabriela Expert Biroul Regional de Informare, Formator în cadrul CRS 

- Bogheanu Mady-Magdalena Director 

- Gheorghiu Ernest Şef Birou Monitorizare Proiecte  

- Harja Gheorghe Director 

- Pintilescu Ana Roxana Coordonator Centrul Regional de Studii Nord-Est, Formator 

Serviciile AVAESEN  

Obiectivul principal specificat în statutul juridic al Cluster-ului AVAESEN este acela de a "reprezenta, de a apăra şi 

promova interesele generale ale membrilor săi, în scopul de a dezvolta şi de impulsiona activităţile lor". În acest 

sens, asociaţia oferă companiilor membre următoarele servicii: 

 Suport în Afaceri: companiile sunt consiliate cu privire la legislaţie, tranzacţii administrative, suport tehnic, 
servicii de contractare, etc 

 Reprezentarea în relaţia cu administraţiile publice: membrii asociaţi sunt reprezentaţi şi apăraţi în faţa 
administraţiilor locale, regionale şi naţionale. 

 Reprezentarea în diferite pieţe externe: AVAESEN reprezintă partenerii săi în cadrul expoziţiilor, 
târgurilor, congreselor, seminariilor, la nivel naţional şi internaţional. 

 Organizarea de misiuni comerciale şi  studii de piaţă, în scopul de a sprijini companiile în identificarea şi 
accesul la noi nişe de piaţă. 

 Realizarea de acorduri de negociere şi cooperare, cu scopul de a furniza companiilor  serviciile de business 
necesare şi instrumente pentru dezvoltarea activităţilor lor, în condiţiile cele mai favorabile. 

 Sprijin pentru ocuparea forţei de muncă, care implică crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea sectorului 
antreprenorial al regiunii Valencia. Asociaţia are drept scop să fie  puntea de legătura dintre oferta de 
locuri de muncă şi cerere. 

 Formare: organizarea de seminarii, forumuri, ateliere de lucru, referitoare la probleme de interes pentru 
companii şi bazate pe nevoile şi cerinţele lor. 

 Serviciu de informaţii privind subvenţiile şi granturile, atât la nivel local sau regional, cât şi la nivel 
european: AVAESEN furnizează informaţii cu privire la finanţări, rapoarte privind programele şi apelurile 
deschise şi procedurile de gestionare. 

 Studii sectoriale. 

 Biroul de comunicare 

 Newsletter 
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Pentru a oferi toate aceste servicii, AVAESEN este structurata după cum urmează: 

Preşedintele, care este ales de Consiliul de Administraţie, este reprezentantul legal al Cluster-ului. 

Preşedintele adjunct, care este ales de către Consiliul de administraţie, susţine preşedintele în anumite zone. 

Secretarul, care este ales de către Consiliul de administraţie, dezvoltă raportul oficial anual de activitate şi 

raportul anual contabil. 

Trezorierul, care este ales de consiliul de administraţie, supraveghează conturile Cluster-ului. 

Membrii consiliului de administraţie sunt manageri ai companiilor asociate în Cluster şi sunt aleşi de către toate 

companiile membre ale clusterului. 

Directorul gestionează activitatea de zi cu zi a Clusterului şi conduce personalul în sarcinile de zi cu zi. El  este 

angajat în urma unui process de selecţie. 
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Ca şi modele de bună practica în Managementul Resurselor Umane şi Leadership, remarcăm la AVAESEN 

preocuparea permanenta pentru formare, dar şi selecţia personalului de conducere.  Din punct de 

vedere al formării, AVAESEN oferă o paletă largă de servicii de training organizaţiilor membre, pentru a 

putea lucra pe pieţe internaţionale. În colaborare cu Universitatea Tehnică din Valencia, AVAESEN a pus 

bazele unui Masterat în Managementul Energiei Regenerabile, care îi sprijină, de asemenea, în procesul 

de formare. 

Politica de recrutare în AVAESEN 

Departamentul de Resurse Umane al AVAESEN are o bază de date mare cu candidaţii care sunt 

specialişti în diferite domenii: ingineri, economişti, asistenţi reclame, administrativ, etc . Aceste CV-uri 

sunt elaborate printr-o formulă pe site-ul organizaţiei şi că au acces şi la baza de date a Universităţii din 

Valencia cu beneficiarii de granturi, studenţi în practicile internaţionale, studenţi, etc 

AVAESEN publică lista candidaţilor disponibili şi ofertele de locuri de muncă în Newsletter-ul  lunar, care 

este trimis la membrii Cluster-ului, şi, în plus, în zona de aplicaţii de afaceri pe site-ul organizaţiei. 

Procedura de selecţie în AVAESEN: Interviul personal 

 

După revizuirea curriculum-ului vitae al candidatului, după prezentarea şi verificarea diplomelor, a 

certificatele obţinute, precum şi a experienţei, are loc un interviú în cadrul căruia se adresează o serie de 

întrebări deschise care vor conduce către găsirea profilului optim de candidat. 

Aceste întrebări sunt împărţite pe categorii, pentru a analiza cele mai importante valori şi aspecte din 

AVAESEN, cum ar fi: 

1. Capacitatea de analiza/sínteza 
2. Nevoia de realizare 
3. Antreprenoriat 
4. Leadership  
5. Lucrul în echipă 
6. Proactivitate/Coaching 
7. Orientarea spre client (intern şi extern) 
8. Creştere şi dezvoltare durabilă 
9. Starea de spirit 

 

Întrebări: 

1. Întrebări pentru evaluarea capacităţii de analiză şi sinteză. 

- În ce consta munca ta? / În ce consta munca la ultimul tău job? 

- Descrieţi  o problemă la locul de muncă la  soluţionarea căreia  aţi participat activ. 
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- Descrieţi un instrument de lucru  sau un program pe care îl utilizat în activitatea Dvs. 

- Cum credeţi că este piaţă în sectorul nostru? Ce schimbări credeţi că vor fi? 

- Care credeţi că este principalul avantaj al lucrului în echipă la dezvoltarea unui proiect complex? 

- Cum utilizaţi Internet-ul? 
 

2. Întrebări pentru evaluarea nevoiii de realizare  

- Menţionaţi o realizare de care vă simţiţi foarte mândru /a. 

- Descrieţi o provocare profesională de care care aţi avut parte în ultimele şase luni. 

- În prezent aveţi o provocare profesională? 

- Ce provocări profesionale credeţi că veţi avea în următoarele şase luni?   

- Cum vă fixaţi obiectivele? 

- În lipsa cunoştinţelor pentru a aborda o situaţie concretă, care credeţi că este cea mai bună 
soluţie? 

- Ce hobby-uri aveţi? Ce aţi făcut ca să dezvoltaţi aceste hobby-uri? 

- Cât de bine faceţi faţă situaţiilor  dificile? 
 

3. Întrebări pentru evaluarea capacităţii de antreprenoriat 

- În ceea ce priveşte un proiect care se dezvolta acum ... unde căutaţi  informaţii? 

- Descrieţi un caz în care aţi profitat de o oportunitate de afaceri 

- Gândiţi-vă la un anumit tip de client. Ce nevoi ar putea avea de acum în doi ani ? 

- Cum v-aţi finanţat studiile? 

- Faceţi parte din vreo asociaţie sau vreun club Sunteţi abonat la o revistă sau înscris la un curs? 

- De ce căutaţi de lucru? De ce credeţi că sunteţi cel mai bun candidat? 
 

4. Întrebări pentru evaluarea spiritului de leadership şi de muncă în echipa  

- Vă planificaţi activităţile pe care urmează să le realizaţi?  

- Puteţi seta obiective şi termene? Daţi un exemplu. 

-  În experienţa dumneavoastră de coordonator, ce rol are comunicarea? 

- Ce rol trebuie să joace coordonatorul unei echipe ai cărei membri nu depind ierarhic de el? 

- Ce este cel mai dificil de  gestionat în privinţa  delegării?  

- Defineşte un model de echipa care funcţionează în mod eficient. 

- Descrie un exemplu în care  echipa coordonată de dvs nu a mers bine. 

- Care este rolul principal al unui manager sau lider de echipă? 
 

 
5. Întrebări pentru evaluarea muncii în echipă 

- Ce vă place şi ce va displace la  lucrul în echipă? 
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- Fără să daţi nume, cine este cel mai bun şef pe care îl cunoaşteţi? De ce? 

- Cum se poate integra cineva cu dificultăţi de cooperare într.-o echipa? 

- În ce echipa participaţi la locul de muncă?  

- Ce poate fi o bună practică pentru a încuraja munca în echipă? 

- În situaţia unui  conflict între echipe diferite ale  aceleeaşi companii, ce ai face? 

- Care sunt tendinţele de organizare în principalele companii? 
 

6. Întrebări pentru a evalua dacă este un catalizator pentru schimbare. 

- Ce modificări semnificative au avut loc în munca Dvs în ultima vreme? Aţi jucat vreun rol în ele? 

- Descrieţi-mi experienta dvs legată de o schimbare majoră la locul de muncă. 

- Descrieţi-mi o schimbare pe care aţi  adus-o în activitatea dumneavoastră 

- Descrieţi-mi o schimbare la care aţi participat şi a mers prost. De ce credeţi că a mers prost? 

- Care sunt aspectele negative şi pozitive ale unei schimbări? 
 

7. Întrebări pentru evaluarea orientării spre client (intern şi extern).  

- Descrieţi doi clienţi diferiţi care folosesc serviciile oferite de organizaţia Dvs.  

- Explicaţi-mi cum recuperaţi un  client furios şi deranjat de  serviciile dumneavoastră. 

- Cum descoperiţi nevoile clienţilor dumneavoastră? 

- Descrieţi un caz în care aţi venit în întâmpinarea  nevoilor unui client al Dvs. 
 

8. Întrebări pentru a evalua dacă candidatul are orientare spre creştere şi beneficii durabile 

- Cum aţi argumenta un buget pe care clientul dvs. l-a respins, deoarece îl consideră prea mare? 

- În organizaţia dumneavoastră aţi propus vreun proiect pentru a îmbunătăţi beneficiile? 

- Cum credeţi că se aliniază această ofertă cu dezvoltarea dvs profesională? 

- Unde vă vedeţi dpdv profesional în 3 ani? 

- Ce părerea aveţi despre mediul înconjurător? 

- Credeţi că energiile regenerabile sunt scumpe? Sunt necesare? Convenabile? 
 

9. Întrebări pentru a evalua starea de spirit 

- Sunteţi ordonat? 

- Care este cea mai bună  caracteristică a dvs ca partener? 

- Descrieţi-mi o parte a muncii dvs  care a mers prost. Cum aţi reacţionat? 

- Dă-mi un exemplu de putere şi voinţa în ce vă priveşte 

- Care sunt valorile Dvs? 

- De ce aţi ales această profesie? 
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Considerăm că această grilă de interviu poate aduce valoare adăugată procesului de selecţie din ADR 

Nord-Est. 
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Institutul de Tehnologie a Energiei (IŢE) promovează competitivitatea în 

întreprinderile din energie prin Planul de anual de formare. 

 

Conștient de importanța Formarii pentru competitivitatea companiilor din sectorul energetic, Institutul 

de Tehnologie a Energiei  a dezvoltat planul său de formare profesională 2012, care oferă o gamă largă 

de cursuri ce se adresează profesioniștilor de energie. 

Planul își propune să adapteze calificarea profesională a resurselor umane din  companiile energetice  

cerinţelor tehnologice actuale și și să sprijine intrarea tinerilor pe piaţa muncii, prin efectuarea de 

cursuri de specializare în diferite domenii. 

 

Oferta de formare IŢE include şi un Master executiv intitulat "Manager de proiect și instalaţii  

energetice. Energie regenerabilă, eficiența auditurilor energetice, proiectarea și functionareainstalatiilor 

de energie", în conformitate cu programa cursurilor pentru energie regenerabilă. 

 

Printre cursurile oferite, se numără: 

Surse regenerabile de energie 

•  Proiectarea și construcția instalaţiilor solare fotovoltaice 

•  Proiectarea și construcția de instalații solare fotovoltaice. Instalare şi întreţinere 

•  Atelier de specialitate în domeniul energiei eoliene 

•  Biomasa ca resursa de energie 

• Master executiv "Manager de proiect și instalaţii  energetice. Energie regenerabilă, eficiența 

auditurilor energetice, proiectarea și funcţionarea instalaţiilor de energie" 

Eficiența energetică 

•  Economiile de energie electrică  

•  Măsurarea și verificarea economiilor de energie. Introducere în IPMVP 

Altele 

•  Regulamentul REACH în sectorul energetic 
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•  Regulamentul liniilor de înaltă tensiune  

•  Electrostatica industrială. Bazele e Fizicii, cauze, soluții și reglementările aplicabile 

•  Introducere în măsurarea descărcărilor parțiale a cablurilor de tensiune medie  

•  CE. Directiva de joasă tensiune și de Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 

Pentru implementarea acestor planuri de formare, unele dintre companii pot beneficia de ajutor oferit 

de Institutul pentru IntreprinderiMici și Mijlocii din Valencia (IMPIVA) prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)  
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Fundación Equipo Humano  

O  întâlnire cu un pronunţat caracter aplicat pe tematici de Managementul Resurselor Umane şi 

Leadership a avut loc între ADR Nord-Est şi Fundación Equipo Humano  

Fundación Equipo Humano a fost creată în 2010 de către firmă spaniolă de consultanţă în resurse 

umane Equipo Humano, în ideea de a relua activitățile pe  proiecte dezvoltate în domeniul formării, 

dezvoltării personale, inovării în  afaceri și îmbunătățirii competitivității.  

 

Fundacion Equipo Humano s-a născut din necesitatea de a aloca resurse pentru integrare socială în 

condiții nefavorabile, precum și pentru a încuraja promovarea competitivității întreprinderilor, prin 

măsuri de sprijinire a cercetării, dezvoltării și inovării, concentrându-se pe resursele umane ca un factor-
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cheie în afaceri. Pe parcursul primului an de la înființarea să Fundacion Equipo Humano s-a ocupat cu 

promovarea ocupării forței de muncă a grupurilor defavorizate și revenirea pe piața forței de muncă a 

profesioniştilor care au suferit disponibilizări de locul de muncă. Fundaţia a organizat mai mult de 1.500 

de ore de formare numai în primul an de activitate și a realizat unprocentaj de 65% de relocare la locul 

de muncă.  

Printre activităţile desfăşurate de Fundacion Equipo Humano se numără: 

 Consiliere de carieră și recalificare profesională a lucrătorilor afectați de concedieri de locuri de 
muncă. 

 Studii de angajare pentru Industrie,  în diferite clustere de afaceri, pentru a dezvolta proiecte de 
revitalizare. 

 Generarea de fonduri pentru a sprijini IMM-urile în  îmbunătățirea gestionarii zonelor strategice 
ale companiilor de Resurse Strategice Centrale. 

 Participarea la seminarii, ateliere de lucru educaționale și schimburi de experienţa 
intercomunitara intre  antreprenori 

 Realizarea de proiecte de formare pentru dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe software-ul 
liber. 

 Platforma web pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor pentru manageri și manageri 
de mijloc. 

 Managementul îmbătrânirii populației în rândul muncitorilor metalurgişti. 

 

Facilitarea plasării la locuri de muncă 

Conştientă de  dificultatea existenta  în prezent în a obține reinserarea pe piața locurilor de 

muncăFundación Equipo Humano desfăşoară activități care vizează facilitarea plasariilalocurile de 

muncă pentru șomeri. 

Adaptarea la schimbare 

În prezent, piața forței de muncă este în curs de schimbări majore și trebuie să fie întreprinse  acțiuni, 

care să permită lucrătorilor să se adapteze la noile cerințele  de la locurile de muncă. În acest sens, 

Fundacion Equipo Humano oferă servicii în următoarele domenii: 

 

 Forma't- Program de orientare în carieră: serviciu de consiliere personalizată pentru lucrători, 
atât pentru cei activi cât și pentru șomeri. Scopul este de a identifica profilul lor de competență 
pentru a îi ajută să se dezvolte profesional. Printr-o metodologie de coaching aspectele cele mai 
relevante pentru dezvoltarea optimă la locul de muncă sunt abordate, profilându-se dezvoltarea 
ompetențelor lucrătorului  
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 Realizarea de Planuri Integrate de Ocupare: servicii de orientare a carierei cuprinzătoare, 
pornind de la luarea în evidenţă şi definirea profilului profesional şi până la  a plasarea finală la 
locul de muncă. Acesta este un pilon de bază pentru căutarea activăde locuri de muncă. 

 Sfaturi privind piața forței de muncă: modificările pe piața actuală a  locurilor de muncă fac 
difícil de respectat cerințele complexe solicitate în diferite sectoare economice, iar Fundación 
Equipo Humano oferă sfaturi pentru o mai bună înțelegere a pieței forței de muncă pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 Pregătirea de proiecte sectoriale și regionale în domeniul ocupării forței de muncă: după 
evaluarea problemelor unui teritoriu sau sector,  se propune dezvoltarea unor linii strategice de 
îmbunătățire a acestor teritorii. 

 

INOVAREA 

Promovarea spațiilor creative 

Clayton M. Christensen, profesor de Administrarea Afacerilor la Școala de Afaceri Harvard și o autoritate 

în materia de inovare spune că societățile luptă în mod constant între prezent (exploatarea status quo-

ului actual, profitând de  avantanjele performanței actuale al afacerii ...) și viitor (explorarea de idei noi, 

care vor permite creșterea, durabilitatea și poziționarea pe piețele noi). 

De vreme ce inovarea fără creativitatea este lipsită de sens, Fundación Equipo Humano asistă 

companiile în introducerea inovării, generând spații creative, cu scopul de a crește competitivitatea 

acestora. 

Inovarea, translatată într-un Plan Strategic pentru Inovare este un catalizator pentru companii, pentru a 

face trecerea de la statutul lor actual (ca şi clienţi, tehnologie, resurse, oportunităţi, produse și 

organizare), la locația dorită (piețe și clienți noi, resurse, produse potențiale și poziționarea strategică. 

FORMAREA 

Programe de formare 

Liniile principale de acțiune în domeniul formării includ activitățile de formare destinate, în principal 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ajutoarele legate de acțiuni pentru dezvoltarea de 

ateliere de formare focalizate pe recrutare și acțiuni de plasare, activități suplimentare de învățământ și 

formare profesională pentru ocuparea forței de muncă, în principal destinată lucrătorilor independenți. 

Servicii 

Departamentul de formare a Fundación Equipo Humano a dezvoltat programe de învățare continuă și de 

formare profesională, subvenționate prin diverse linii de fonduri publice și private, în vederea 

consolidării competitivității și productivității companiilor la nivel național, precum și îmbunătățirii 

șanselor de angajare a lucrătorilor care desfășoară activități independente 
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Programele de formare concepute de Fundación Equipo iau în considerare faptul că formarea este 

văzută ca o investiție în viitor și vizează un impact direct asupra oamenilor, prin diferențiere, inovare și 

îmbunătățire.Aceste tipuri de programare pot fi translatate și pentru îmbunătățirea performanțelor 

organizațiilor. În cele ce urmează vom descrie doar unul dintre instrumentele de tip formare utilizat de 

Fundacion Equipo Humano, respectiv  

TRAINING-URILE OUTDOOR SAU ÎNVĂȚAREA PRIN EXPERIENȚĂ 

SITUAȚIA CURENTĂ 

În zilele noastre , echipele de lucru sunt considerate un atu puternic pentru a genera noi idei și 

soluții mai bune, iar întreprinderile, conștiente de importanța dobândirii de cunoștințe prin experiență şi  

în scopul de a obține rezultate mai bune pentru  interacțiunea  dintre membrii echipei, oferă 

personalului  lor  formare prin metode inovatoare. 

Fiecare persoană contribuie la o echipă cu propriile  experiențe, sentimente, evenimente de 

viaţă, care să permită dezvoltarea tuturor membrilor echipei. Schimbul acestor experienţe generează  

identificare a scopului comun care urmează să fie realizat într-o organizație şi prin urmare, rezultatele 

obținute sunt mult mai eficiente. 

STABILIREA NEVOILOR ȘI OBIECTIVELOR 

 

În urma unui interviu cu Organizaţia, consultanţii i identifica nevoile asociate cu acele activități 

care vor conduce  în mod considerabil la  impulsionarea rezultatelor obținute. 

Obiectivele care urmează să fie realizate în timpul experienței sunt următoarele: 

 Consolidarea abilităților sociale pentru o comunicare mai eficientă: empatie, asertivitate, 
ascultarea activă, etc 

 Organizarea activităţii de zi cu zi pentru a atinge obiectivele comune; 

 Colaborarea și  completarea reciprocă în ceea ce privește competențele și rolurile echipei; 

 Încurajarea  muncii în echipă; 

 Motivarea, recunoaşterea  generarea premiselor pentru ca  munca să fie efectuată de către toți 
membrii echipei; 

 Conştientizarea  diferitelor abilități pentru creșterea întreprinderii; 

 Luarea deciziilor corecte în momente de incertitudine; 

 Creșterea capacității de a analiza și de a rezolva probleme; 

 Întărirea încrederii, coordonarea și planificare strategică a echipei; 

 Dezvoltarea gândirii și a planificării strategice; 

 Dezvoltarea unor relații interpersonale mai bune; 
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 Crearea unui mediu adecvat pentru rezolvarea problemelor; 

 O mai bună înţelegere  și responsabilitate a acțiunilor. 
  

FORMAREA PRIN EXPERIENȚĂ: TRAINING-URI OUTDOOR 

 

Training-ul în aer liber (outdoor)  este înțeles că o 

experiență de învățare într-un mediu deschis, care este o fază 

posterioară  gândirii strategice într-o sala de training. Acest tip 

de formare formare combină o satisfacție afectivă și socială cu o 

experienta reală de  învățare si de  orientare a  

comportamentelor. 

Formare profesională în aer liber este o metoda 

excelenta pentru intarirea  motivatiei si consolidarea puterii in 

randul membrilor  unei organizații, precum și pentru 

organizarea și colaborarea între toți membrii echipei.  

Training-urile outdoor  (sau de formare prin experiență) actioneaza mai degraba la nivelul 

structurilor emoționale și mentale decalt la nivel cognitiv. Acest sistem provoacă activități de echipă care 

devin ulterior o realizare a întregului grup. Aceste realizări necesită participarea și colaborarea tuturor 

pentru a ajunge la ele, provocând efecte emoționale pozitive în randul participanților. 

 

În  plus, activitățile sunt înregistrate în scopul de a 

arăta participanților cum acționează, dându-le posibilitatea 

de a-și  readapta  comportamentele  deja dobândite sau 

stereotipe. 

Scopul principal este acela de a transmite 

participanților o confirmare, o întărire  a sinergiilor, creând  

astfel sentimentul de apartenență la echipă în interiorul 

aceleiași organizații. În plus, motivația personală, accesoriu 

în comunicarea dintre membrii, întăreste identitatea 

culturală și stabileste nou metode de luarea a deciziei si de  

comportare. 

 În timpul activității,  departe de locurile care ar 

 

 

Training-urile de formare prin 

experiență sunt personalizate in 

functie de nevoile și obiectivele 

clientului.  Nu există un  

training standard.   
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putea distrage atentia,  grupurile  efectueaza diferite sarcini în comun, care reprezintă, metaforic 

vorbind, situatii reale care pot apărea la locul de muncă. 

 

MODEL DE FORMARE PRIN EXPERIENȚĂ 

 

Pentru a dezvolta aceste competențe nu există nimic mai bun decât modelul de învățare prin 

experiență. Acest model se bazează în următoarea schemă: 

 

Experiența 

Exercițiile sunt special concepute pentru a dezvolta competențele dorite. Aceste exerciții de 

formare prin experiența sunt împărtășite cu persoană responsabilă de proiect, în scopul de a explica 

participanților caracteristicile competențelelor care urmează să fie dobândite pentru fiecare dintre ele. 

Gândire strategică 

Pentru a reflecta cu privire la comportamentele generate, punctul cheie  este conceptualizarea 

prin gândirea rațională. 

  Această reflecție se realizează prin metoda socratică în cadrul căreia, fiecare participant, în timp 

ce ia parte la activități, are propriul său  moment de reflecție şi conceptualizare  mai întâi, iar mai târziu 

o va face în mod colectiv. 
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Dezvoltarea comportamentelor 

Odată ce competențele  au fost  conceptualizate,  fiecare participant trebuie să facă un efort de 

a transfera experiența dobândită într-o situație reală de la locul de muncă, prin generarea unor 

comportamente care vor fi urmate și pentru care participantul îşi va exprima  angajamentul. 

 

Ceea ce se se doreşte prin formarea prin experiență este că aceste competențe să devină: 

•  caracteristici intrinseci ale persoanei; 

•  o regulă  ca aceste competențe să fie utilizate atunci când se execută o sarcină de lucru; 

•  o conştientizare a faptului că  aceste comportamente sunt legate de succesul executării unei activități. 
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FAZELE UNUI PROIECT DE TRAINING OUTDOOR 

 

FAZA 1. DIAGNOZĂ 

Înainte ca  activităţile de învățare să aibă loc,  Fundacion Equipo Humano definește exercițiile 

care converg către atingerea obiectivelor  și aprofundează detaliile  care definesc echipa de lucru. 

 Organizatorii dispun de un amplu catalog de exerciții  diferite, care le permit  să aleagă doar 

acele activități care sunt cele mai potrivite profilului profesional și competențelelor ce se doresc a fi  

obținute. Fiecare exerciţiu se focuseaza pe un anumit obiectiv, prin urmare, participarea tuturor 

membrilor organizaţiei este necesară pentru a atinge obiectivul propus. 

 Pentru a fi capabili de a defini exercițiile, competențele și obiectivele care urmează să fie atinse, 

are loc în avans o întâlnire cu reprezentanţii organizaţiei  sau cu  departamentul de Resurse Umane. 

FAZA 2. COMUNICAREA CU PARTICIPANŢII 

Cu două săptămâni înainte de training-ul  aer liber, fiecare participant primește o invitație la 

formare cu informații utile despre locaţia, ordinea de zi și dress code, printre altele. Pentru a motiva toți 

participanții,  acestoraa li se solicita să creeze echipe și să aleagă nume și sloganuri pentru echipele lor. 
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FAZA 3. DESFĂŞURAREA TRAINING-ULUI ÎN AER LIBER 

Primirea participanților  

După ce participanții au ajuns la punctul de întâlnire, coordonatorii  încep  transmiterea 

instrucțiunilor 

 Înainte de a începe,  fiecare membru primește un instrument  sau un material care îi va servi în 

realizarea sarcinilor atribuite echipelor. 

Dinamica formarii în aer liber 

 Exercițiile propuse de către coordonatori  sunt menite să stimuleze  participarea, organizarea, 

planificarea, comunicarea, încrederea, sincronizarea și creativitatea. 
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FAZA 4. DEZVOLTAREA TRAINING-ULUI INTR-O SALA DE CURS  : REFLECȚIE ASUPRA 

ACTIVITĂȚII DESFAȘURATE ÎN TIMPUL INSTRUIRII ÎN  AER LIBER 

În timpul desfășurării activităților, participanții sunt 

înregistrați. După ce este servită  masa de prânz, înregistrarea  video 

este proiectată pentru a studia toate comportamentele, a analiza 

procesul de comunicare, gradul de participare al fiecăruia, organizarea  

în rezolvarea problemelor, distribuirea rolurilor.  

  

Odata cu proiecția video,  participanții devin observatori   și li se cere să ofere diferite soluții 

pentru problemele cu care se confruntă în timpul activităților, în scopul de a genera un bun mediu de 

discuție, de coordonare și de coeziune între diferite departamente. 

 

 

Training-ul  prin experiență nu 

este doar un amuzament . Fără 

reflecția într-o sală de curs, nu 

are nici un sens, de vreme ce 

obiectivul general este să  

genereze  o schimbare în 

participanți 
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Reflecțiile despre ceea ce s-a întâmplat trebuie să răspundă urmatoarelor 

intrebari: 

•Care credeti că este scopul acestor activități? 

• De ce credeți că ati primit  un instrument pentru a fi utilizat în timpul 

activității? 

• Ce aspecte din performanță voastra vă plac cel mai mult? 

• Ce credeti că poate fii îmbunătățit? 

 

 

 

EXEMPLE DE TRAINING-URI OUTDOOR DE SUCCES 

 

Unul dintre cele mai de succes training-uri desfășurate de Fundacion Equipo Humano este  

COOK2BUILD: PREGĂTEȘTE SCHIMBĂRILE (COOK THE CHANGES) 

Scopul principal al acestui training în aer liber este de a învăța cum se  împart sarcinile în funcție 

de aptitudinile și capacitățile fiecărui participant și de a-i face responsabili pentru rezultatele obținute. 

Gătitul  împreună lărgește compromisul individual și de echipă, în scopul de a deveni o echipă de înaltă 

performanță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER -Îmbunătățirea abilităților de management și leadership în domeniul dezvoltării regionale 

pentru managerii de resurse umane finanțat prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții- 

Leonardo Da Vinci (Mobilități VETPRO). 

 

 

Prin diferitele exerciții prevăzute în activitate, participanţii învaţa cât de important 

este să-şi gestioneze timpul  în mod corespunzător,  în scopul de a sincroniza cu 

intervalele de timp alocate întreagii echipe, prin urmare, va fi necesar să-şi facă o  

planificare și să gătească ingredientele urmând planul stabilit.  

Mai mult decât atât, participanții sunt învățați să folosească în mod 

corespunzător materialelle  livrate și resursele pentru a atinge scopul final, o reţetă 

deosebită. Încrederea este un factor important și prin consolidarea încrederii în colegii 

de echipă, este mult mai ușor de gătit un fel de mâncare excelentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa va trebui să planifice și să definească procesul de urmat în prealabil.  În plus ei se vor 

confrunta cu situații neașteptate și  vor trebui să ofere soluții posibile la schimbările experimentate. 

Acest tip de exercițiu contribuie de asemenea la îmbunătățirea abilităților sociale și a celor de 

comunicare eficientă, deoarece toată lumea are un rol important în procesul de gătire, prin urmare, este 

important să se consulte unul cu celălalt, să fie capabili să înțeleagă sarcina atribuită de  colegi, sa ii i 

asculte și să propună soluții pentru depășirea dificultăților. 
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Gătitul nu este singura activitate. Antrenorii  sunt întotdeauna acolo pentru a face un pic mai 

dificile sarcinile, în scopul de a le atrage atenția asupra factorilor externi și de a-i obliga sa se 

concentreze, pentru a evita greșelile. Participarea la un proiect comun și  concentrarea pe rezultatele 

care se  doresc a fi  obținute, ofera posibilitatea de a avea o echipă unită de lucru care urmeaza aceeași 

direcție. 

După ce toate felurile de mâncare sunt pregătite, concurența între echipe incepe. Prin abilitățile 

de a-si descrie produsul, se  arată si potențialul de a lucra în echipă. Echipa trebuie să dea o bună 

imagine muncii ei și să faca fata criticilor celorlalți participanți cu privire la rezultatul din farfurie.  

Antrenorii au, de asemenea, un rol important în această parte a activității. 

În cele din urmă, participanții  vor înțelege importanța de a fi polivalent, precum și necesitățile 

organizatiei referitoare la activitatea lor de zi cu zi. 

Încântata de potențialele beneficii ale unei astfel de activități, ADR Nord-Est a aplicat acest tip 

de formare prin experiență în cadrul unei sesiuni interactive cu organizații omoloage din țără. 

Iata și rezultatul: 
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