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Subiecte abordate 

1. Stil de conducere/stil de leadership 

2. Dificultâţi în calea conducerii  

3. Exercitarea leadership-ului 



Scopul prezentării: 

 transferul de cunoştinţe  despre leadership 

dintr-o perspectivă  individuală, socială, 

organizaţională, vizănd explicarea şi 

înţelegerea comportamentelor  performate de 

către un lider 

 



I.Stil de conducere/stil de 

leadership 

1.Necesitatea studierii stilurilor de conducere derivă: 

 în primul rănd din efectele deosebit de relevante pe 

care practicarea lui le poate avea asupra climatului 

psihologic, socioafectiv, relaţional,  şi productivităţii 

muncii; 

 în al doilea rănd necesitatea studierii stilurilor de 

conducere derivă din faptul că el are o mare 

capacitate de a se difuza, în răndul membrilor 

grupului, este molipsitor pentru înteaga organizaţie; 

 

 

 

 

 



I.Stil de conducere/stil de 

leadership 

 în al treilea rănd, necesitatea studierii stilului de 

conducere derivă din faptul că acesta nu acţionează 

izolat, de sine stătător, ci corelat cu alte variabile: 

 sarcinele ce le revin; 

 modalităţile de realizare; 

 tipurile de raportare; 

 modul concret de ralaţionare cu subordonaţii; 

 mentalităţile conducătorului (atidudinilor, opiniilor, 

judecăţilor, deprinderilor de acţiune etc.); 

 

 

 



I.Stil de conducere/stil de 

leadership 

 în al patrulea rănd, necesitatea de studiere a 

stilului de conducere derivă din faptul că acesta nu 

este doar o simplă variabilă personală (cu implicaţii 

doar la nivelul psihicului individual), ci şi o variabilă 

organizaţională, afectând persoanele, relaţiile dintre 

ele şi chiar întreaga organizaţie; 



Ce este stilul de conducere 

 Stilul de conducere-modul concret de jucare a unui 

rol, deci de transpunere efectivă în plan 

comportamental a exigenţilor ce derivă din statutul 

de conducător.  

 Stilul de conducere-este maniera în care sunt 

îndeplinite funcţiile conducerii, modalitatea tipică 

de comportament al liderului faţă de membrii 

grupului. 



Exerciţiu de reflecţie 



II.Dificultâţi în calea conducerii 

 dualitatea comportamentului uman; 

 nivelul de compentenţă profesională a 

conducătorului; 

 dezinteresul conducătorului; 

 indifereanţa conducătorului; 

 organizarea proastă a activităţilor organizaţionale; 

 relaţii umane necorespunzătoare; 

 indisciplina; 

  



Dificultâţi în calea conducerii 

 multe şedinţe, sau nu prea multe; 

 supraîncărcarea de sarcini; 

 lipsa de utilaje de lucru sau necorespunzătoare; 

 slabă aprovizionare cu maretiale; 

 incapacitatea conducătorului de a accepta critica; 

 lipsa dorinţei conducătorului de a acorda încredere; 

 Indiferenţa faţa de utilizarea capacităţilor 

subalternilor; 



Dificultâţi în calea conducerii 

 handicapul mental al conducătorului care menţine 

status quo-ul, indiferent de consecinţe;  

 lipsa de colaborare intre membrii echipei etc; 

 



Ce ar trebui să se facă pentru ca unitatea D-

voastră să funcţioneze eficient 

 programe de formare a conducătorilor; 

 utilizarea unei game variate şi complexe de 

conferinţe, studii de caz; 

 folosirea pe scară largă a jocurilor de rol; 

 stabilirea şi aplicarea unor programe de 

raţionalizare a timpului; 

 accentuarea caracterului colectiv al muncii de 

conducere la toate nivelurile ierarhice; 

 



Ce ar trebui să se facă pentru ca unitatea D-

voastră să funcţioneze eficient 

 fundamentarea şi transpunerea în practică a 

unor modalităţi de formare a liderilor mai 

speciale şi pretenţioase, 

 delegarea de autoritate; 

 

 

 

 



III.Exercitarea leadership-ului 



Elementele ce ne va ajuta să facem distincţie 

între cei doi termeni 

 menţine; 

 se concentrează pe 

sisteme şi structură; 

 administrează; 

 acceptă status-quo-ul; 

 se bazează pe 

control; 

 imită; 

 

 

 dezvoltă;  

 se concentrează pe 

oameni; 

 inovează; 

 îl contestă; 

 inspiră încredere 

 concepe; 

managerul Liderul  



Elementele ce ne va ajuta să facem distincţie 

între cei doi termeni 

 dezvoltă planuri pe 

termen scurt; 

 este un soldat şi se 

conformează; 

 întreabă: “cum” şi 

“cînd”; 

 

 are o perspectivă pe 

termen lung; 

 este propriul lui 

stăpân, conduce pe 

baza valorilor sale; 

 întreabă “ce” şi “de 

ce” 

 

managerul liderul  



Definiţia Leadership-ului 

 “ Să  fii pozitiv intr-o situaţie negativă 

nu este o naivitate-este Leadership”  



Profilul liderului 



III.Comportamentului liderului 



Stiluri de conducere după gradul de utilizare a 

autorităţii şi aria de libertate a subordonaţilor 



Stiluri de conducere după gradul de utilizare a 

autorităţii şi aria de libertate a subordonaţilor 

 Cănd gradul de autoritate a liderului este mai mare şi 

aria de libertate a subordonaţilor mică, avem de-a 

face cu practicarea stilului de conducere autoritar şi, 

invers, cănd gradul de autoritate a liderului este mic, 

i-ar în schimb,  aria de libertate a subardonaţilor este 

mare, avem de-a face cu practicarea stilului de 

conducere democrat. 



Şapte comportamente ale conducătorului-

patru stiluri de conducere. 

1. conducătorul ia decizia şi o comunică; 

2. conducătorul ia decizia, dar recunoaşte că există 

posibilitatea neacceptării ei, deaceea încearcă 

să-şi convingă subordonaţii să o accepte; 

3. conducătorul prezintă ideile şi pune/aşteaptă 

întrebări; 

4. conducătorul propune variante decizionale, posibile 

de a fi modificate; 

 

 

 

 

 

 



Şapte comportamente ale conducătorului-

patru stiluri de conducere. 

5. conducătorul prezintă problema, primeşte sugestii, 

ia decizia; 

6. conducătorul stabilete limitele şi cere grupului să ia 

decizia; 

7. conducătorul permite grupului să acţioneze fără 

limite (sau în cadrul unei limite impuse de nivelul 

ierarhic superior); 



Patru stiluri de conducere 

I. St. de conducere dictatorial (comportamentul cu 

nr.1); 

II. St. de conducere negociator (comportamentul cu  

nr.2); 

III. St. de conducere consultativ (comportamentele cu 

nr.3,4,5); 

IV. St. de conducere cooperator sau implicativ 

(comportamentele cu nr.6, 7);  



Concluzii:  

 De particularităţile stilul de muncă al conducătorului 

depinde buna funcţionare a echipei de muncă cât şi 

a organizaţiei în întregime; 

 Stilul de conducere este o variabilă 

(organizaţională) cheie în elaborarea unei strategii 

eficiente de conducere; 

 Nu există un stil de conducere universal eficient, 

pentru că situaţiile de conducere precum şi 

contextele org. sunt extrem de diverse şi mobile; 

 



Concluzii: 

 Stilul de conducere este contingent cu situaţia, deci 

adaptiv, transformativ, imaginativ, construit sau în 

permanenţă schimbare; 

 Stilul de conducere presupune o echilibrare intre 

două dintre zonele sale constitutive: zone centrală-

constantă, de referinţă, un fel de nucleu dur care 

individualizează conducătorul-şi zona periferică-

flexibilă, care asigură adaptabilitate la situaţii. 



Eu sunt un lider. 

Mulţumesc pentru atenţie!!! 


