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Subiecte abordate 

1. Ce este Leadership-ul transformaţional? 

2. Cum funcţionează Leadership-ul 

transformaţional? 

3. De ce Leadership-ul transformaţional  este atăt de 

vital în cadrul Instituţiilor de Învăţămînt? 

4. De ce este atăt de greu de dezvoltat Leadership-ul 

transformaţional în organizaţii? (DISC) 

5. Cum să vă formati ca Leader transformaţional? 



Scopul prezentării: 

 transferul de cunoştinţe  despre Leadership-ul 

transformaţional – o formă nouă de conducere 

vitală, cel mai mult atunci cănd este nevoie de 

transformare organizaţională. 

 



Diferenţa între schimbare şi transformare 



Aceasta este transformarea !!! 



I. Ce este Leadership-ul 

transformaţional/tranzacţional 

 Politologul american James McGregor Burns - a 

folosit pentru prima dată termenul de “Leadership 

tranformaţional”, în 1978. 

  El scria, “Leadership-ul care transformă se manifestă 

atunci cînd unul sau mai mulţi oameni se angajază 

alături de lideri în aşa fel, încăt şi liderul şi aderenţii lui 

se ridică împreună la un nivel superior de motivare şi 

moralitate”. 

 

 

 



I. Ce este Leadership-ul 

transformaţional/tranzacţional 

 Leadrship-ul care transformă devine în ultima 

instanţă moral, pentru că ridică nivelul conduitei 

umane şi al aspiraţiilor etice atăt ale liderului cât şi 

al aderenţilor, având astfel un efect de transformare 

asupra tuturor. 

 Lidership-ul transformaţional răspunde dorinţei 

noastre “omeneşti” de a fi mai buni. Totodata mai 

include o trăsătură cheie: modifică radical relaţia 

dintre lider şi aderenţi. 

 

 



I. Ce este Leadership-ul 

transformaţional/tranzacţional 

 Un lider transformaţional îşi identifică propriile valori, 

valorile echipei de muncă şi pe cele ale organizaţiei 

creând un mod conştient de comportament şi acţiune, 

puterea se distribuie, nu este superficială, î-şi 

împuterniceşte oamenii. 

 Asa dar, provocarea lui Burns este: folosirea cu 

succes a Leadership-ului transformaţional în orice 

organizţie. 



I. Ce este Leadership-ul 

transformaţional/tranzacţional 

 Leadership-ul tranzacţional înseamnă management, 

deoarece relaţia managerială se bazează adesea  

pe schimb, motivarea angajaţilor de a presta 

muncă în schimbul unor recompense sau evitarea de  

penalităţi, iar liderul aşteaptă de la ei supunere. 

Puterea este limitată sau se află în mîinele 

managerului, dar angajaţii pot încerca să exercite o 

oarecare influenţă, în speranţa de a obţine şi alte 

recompense, chiar dacă e vorba doar de 

recunoaştere. 



2. Cum funcţionează Leadership-ul 

tranformaţional 

 Potrivit lui Bernard Bass, există patru componente 

ale comportamentului, care constituie leadership-ul 

transformaţional: 

 carisma; 

 inspiraţia; 

 stimularea intelectuală; 

 atenţia individualizată; 



2. Cum funcţionează Leadership-ul 

tranzacţional 

 carisma- este definită aici ca fiind capacitatea de a 

genera stări de care să atragă identificarea strînsă 

a aderenţilor cu liderul. Sunt incluse aici viziunea 

oferită de lider , precum încrederea şi respectul  

căştigate de lider; 

 inspiraţia- se bazează pe comportamentele 

manifestate de lider: le comunică oamenilor 

aşteptările înalte pe care le are de la ei, se 

comportă el însuşi aşa cum se aşteaptă de la ei.    



2. Cum funcţionează Leadership-ul 

tranzacţional 

 stimularea intelectuală-se referă promavarea 

inteligenţei şi raţiunii, stimulându-i pe aderenţi să 

fie creativi în soluţionarea problemelor; 

 atenţia individualizată-se referă la furnizarea 

sprijinului şi ajutorul pentru fiecare aderent în parte, 

aprecierea clară şi individuală a muncii depuse, 

făcăndu-i astfel pe oameni să aibă mai multă 

încredere în sine; 



2. Cum funcţionează Leadership-ul 

transformaţional 

 Astfel de comportamente ale liderului au un impact pozitiv 

asupra aderenilor, provocându-i să dea tot ce e mai bun din 

ei, şi că lidership-ul transformaţional este cheia marilor 

performanţe şi a motivaţiei cu condiţia urmatoarelor principii: 

 leadership-ul este un proces de învăţare pe parcursul 

întregii veţi; 

 orice om dispune de un potenţial de lidership; 

 nu există doi oameni care să-şi exprime identic leadership-

ul; 

 un mediu democratic şi liber asigură dezvoltarea 

leadership-ului pentru toţi; 



3.De ce este leadership-ul transformaţional 

atât de vital în ziua de azi 

 Burns credea că: 

 ...liderii transformaţionali schimbă fundamental 

instituţiile pe care le conduc, spre deosebire de 

liderii tranzacţionali, care nu fac decît să menţină sau 

să gestioneze ceea ce li s-a dat în grijă.  



3.De ce este leadership-ul transformaţional 

atât de vital în ziua de azi 

 1. leadership-ul nu reprezintă o slujbă, ci un fel de a fi. 

 2. În vreme ce în trecut Leadership-ul însemna putere şi control 

asupra celor din jur, astăzi porneşte de la dorinţa de a le 

permite oamenilor să-şi realizeze propriul potenţial de putere şi 

de leadership. 

 3. În timp ce înainte leadership-ul se baza pe concepţia că 

liderul îî determină pe oameni să facă ceva, acum înseamnă o 

reacţie reciprocă, în cadrul căreia fiecare participant se poate 

ridica la nivelul unui ţel nobil, comportîndu-se cu moralitate, 

curaj, integritate şi încredere. Ce puteţi face ca să traduceţi 

aceste concepţii noi în fapte şi să le demonstraţi celor din jur 

un fel de a fi. 



Ce puteţi face ca să traduceţi aceste concepţii noi în 

fapte şi să le demonstraţi celor din jur un fel de a fi. 

 Acţiuni de stimulare a leadership-ului transformaţional: 

1. Puneţi-vă în aplicare ideile despre tipul de lider 

care aţi declarat că doriţi să fiţi, de ex. Dacă aţi 

spus “corect” şi “onest”, atunci fiţi corect şi onest cu 

toată lumea. Deveniţi un lider aşa cum aţi vrea să 

fiţi. 

2. Descoperiţi potenţialul de leadership al celorlalţi şi 

ajutaţi-i şi sprijiniţi-i să devină nişte lideri aşa cum 

vor ei să devină. 

 

 



Ce puteţi face ca să traduceţi aceste concepţii noi în 

fapte şi să le demonstraţi celor din jur un fel de a fi. 

 3. În sfîrşit , contribuiţi la crearea unui mediu al 

încredere, în cadrul căreia să puteţi dezbate cu 

colegii ceea ce consideraţi că este scopul muncii. 

Stimulaţi-i pe oameni să fie deschişi şi oneşti şi să 

aibă curajul de a deveni ceea ce pot deveni. 

 De ex. începeţi prin a declara, la debutul discuţiei, 

că “această întîlnire va fixa tendinţa pentru 

următoarele şase luni. Vom fi deschişi şi oneşti unii cu 

alţii  şi ne vom sprijini reciproc, ca să ne putem bucura 

împreună de succes”. 



Dar cine sunt cei care furnizează 

leadership transformaţional 

 În 1990, prof.Judy Rosener a prezentat rezultatele 

unor studii ce au demonstrat că femeile au tendinţa 

să manifeste mai bine Leadership transformaţional 

decât barbaţii, care mai degrabă tind să fie 

tranzacţionali. 

 Bass şi colegii săi, şi au descoperit că femeile sunt 

mai eficiente şi plăcute ca şefi, în acelaşi timp fiind 

mai capabile să atragă “un efort suplimentar”din 

partea oamenilor. 



Dar cine sunt cei care furnizează 

leadership transformaţional 

 Bass şi colegii săi au tras concluzia că femeile au şanse mai 

mari de a fi respectate şi de a se bucura de încredere, ele 

demonstrând o mai mare preocupare pentru nevoile 

individuale ale angajaţilor. Femeile tind să fie mai grijulii şi 

mai sensibile decît bărbaţii, iar aceste caracteristici sunt 

conforme cu leadership-ul transformaţional. Ca  atare este 

corect să se spună că femeile sunt mai înclinate spre 

transformare în felul în care exercită leadership decît barbaţii, 

care tind să fie mai preocupaţi de aplicarea regulilor unei 

ordine sociale ierarhice şi mai dispuşi să se concentreze asupra 

eşecurilor aderenţilor decât să le pese de ei ca indivizi. 



4. De ce este atât de greu de dezvoltat 

leadership-ul transformaţional în organizaţii 

 1. leadership-ul este unul dintre principalele puncte 

slabe ale organizaţiei noastre, deoarece leadership-

ul nu înseamnă comandă, ci gestionarea viitorului... 

 2. leadership-ului nostru îi lipseşte viziunea şi pasiunea-

cele mai importante doua ingridiente, de care avem 

nevoie pentru a-i inspira şi motiva pe oameni... 

 3. liderii organizaţiei nu trebuie să fie mai “sfinţi 

decât sfinţii” ci trebuie să fie ca o cutie a Pandorei 

plinâ de idei, oferindu-le oamenilor mijloacele de a 

prelua o idee. 

 



 4. Autoritatea de a conduce ar trebui intemeiată 

mai degrabă pe viziunea morală decât materială, 

care este o parte importantă a leadership-ului 

transformaţional. 

 5. Formarea şi cultivarea  unei culturi 

organizaţionale să fie  bazată pe leadership decât 

birocraţie şi aroganţă nesănătoasă. 

 6. Stimularea şi perfecţionarea competenţelor 

manageriale să fie adapte la cerinţele externe, etc... 
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5. Cum să vă formaţi ca lider 

transformaţional 

 Ca să vă formaţi ca lider transformaţional trebuie: 

 să puneţi sub semnul întrebării tot ce vă înconjoară; 

 să fiţi deschişi în faţa informaţiilor noi; 

 să  atacaţi status quo-ul şi sa-l înlocuiţi cu o noua 

gândire şi cu noi moduri de a privi lumea; 

 să aveţi curajul să testaţi idei noi; 

 să învăţaţi din greşeli şi eşecuri, dar să continuaţi 

mereu să învăţaţi şi să testaţi; 

 



5. Cum să vă formaţi ca lider 

transformaţional 

 să sprijiniţi echipa înainte şi după întroducerea unei 

schimbări; 

 acordaţi-vă timp de reflecţie; 

 comparaţi evaluările făcute de cei din jur; 

 concentraţi-vă nu doar pe ralaţia dintre lider şi 

aderenti (nu este suficient), dar şi pe participarea 

tuturor din instituţie; 

 

 



Concluzii: 

 Mesajul 1. leadership-ul transformaţional se manifestă atunci, 

când unul sau mai mulţi oameni din echipă se angajază alături de 

lideri în aşa fel, încât şi liderul şi aderenţii lui se ridică împreună la 

un nivel superior de motivare şi moralitate. 

 Acţiuni: 

  Identificaţi situaţiile în care exercitaţi leadership tanzacţional şi în care 

exercitaţi leadership transformaţional. Inregistraţi timp de o săptămână cât 

de des le acordaţi angajaţilor câte 10 min. din timpul d-voastră. Asta vă 

arată dacă vă faceşi timp pentru ei.  

  Aveţi grijă ca oamenii să iasa de la şedinţe cu sentimente pozitive. 

 Concentraţi-vă mai degrabă asupra unor transformări reale decât asupra 

unor schimbări pe termen scurt. 

 



Concluzii:  

 Mesajul 2. leadership-ul care transformă devine în 

ultimă instanţă moral, pentru că ridică nivelul conduitei 

umane şi al aspiraţiilor etice, atât ale liderului , cât şi 

ale aderenţilor, având astfel un efect de transformare 

asupra tuturor. 

 Acţiuni:  

 stabiliţi care sunt aspiraţiile etice ale d-voastră şi ale colegilor; 

 faceţi din viziune şi valori o parte a muncii d-voastră şi comunicaţi-le celor 

din jur; 

 comportaţi-vă aşa cum aţi dori să vedeţi lşeadership-ul manifestându-se în 

echipă/organizaţie; 

 faceşi ca munca să aibă scop şi sens; 



“ Un om a găsit un ou de vulture şi l-a pus în cuibul cu ouă al unei cloşti din hambar. 

Puiul de vulture a ieşit din găoace printre puii de gaină şi a crescut alături de ei. 

  Toată viaţa lui, vulturul a făcut ceea ce făceau şi puii crescuţi în gospodărie, crezîndu-

se pui de găina. Scurma pâmântul după vermişori şi gândăcei. Cloncănea şi piuia. 

Îsi întindea aripele şi reusea să planeze ciţva metri în aer. 

  Au trecut anii, iar vulturul a îmbâtrânit. într-o zi, a vâzut o pasare magnifică deasupra 

lui, pe cerul senin. Pasărea plutea maiestuoasă, purtată de curenţii tari, dând alene 

din aripele ei aurii şi puternice. 

  Vulturul s-a uitat în sus copleşit. 

  -Ce e aia? A întrebat el. 

  -Este vulturul , regele păsărilor, i-a râspuns un vecin. O pasăre ce aparţine cerului. Noi 

aparţinem pâmântului-noi suntem găini 

  Aşa că vulturul a trăit  şi a murit ca o găină, pentru ca asta a crezut că este”. 

  

 



Eu sunt un lider transformaţional 

Mulţumesc pentru atenţie!!! 


