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Subiecte propuse: 
 

• Definiția şi conținutul leadership-ului. 

• Concepțiile teoretice de baza a leadership-
ului , particularitățile lor în mediul academic.  

• Tipurile de putere utilizate de către lideri. 
Puterea şi influenta leadership-ului. 

 



1. Definiția şi conținutul leadership-ului 

 

• Cele mai importante abilități ce sunt necesare 
pentru a schimba mediul înconjurător (lumea) 
- sunt cele de lider. Acest fapt a devenit 
evident după ce noi am încercat să ne 
adaptăm la schimbările multiple care au 
apărut cum în societatea noastră, cât în 
învățământul superior.  



• Aproximativ 300 de absolvenți ai universității 
noastre au condus țara în diferite perioade de 
timp şi continuă să fie la cârmă și acum.  



Numărul de studenți în raport cu personalul 

UASM 



 
Leadership-ul este în general considerat ca 

fiind una dintre cheile succesului și de 
supraviețuire în viitor 

 



 
Cuvântului "Lider", care provine din limba 

engleză și are mai multe semnificații, 
traduse în limba romana ca: 

  

• conducător, șef; 

• corabie, care conduce grupuri de nave, convoi; 

• sportiv sau echipă sportivă, învingători în 
competiții; 

• motociclistul din fața unui biciclist (goana 
după lider (învingătorului). 

 



• Conceptul de leadership a fost studiat 
extensiv în diferite țări timp de 40 de ani. 
Manualul de teoria a conducerii, lansat în 
1981, conținea deja informații cu privire la mai 
mult de 5000 de cercetări independente în 
acest domeniu 



 
Există mai multe teorii de 

leadership 
 • Unii spun că este posibil de a deveni un lider 

prin studierea și perfecționarea calităților 
personale. Alții susțin că acesta este un dar 
dat de soartă, care este imposibil de al 
dobândi prin formare.  

 



Difinițiile de Lidership 

• Leadership-ul - este procesul de “îndrumare a comportamentului altor persoane 
pentru îndeplinirea anumitor obiective (S.C. Certo) 

• Leadership-ul - este definit ca procesul prin care o persoană stabilește un scop sau 
o direcție pentru una sau mai multe persoane şi-i determină să acționeze 
împreună cu competență şi deplină dedicare în vederea realizării lor ” (Ovidiu 
Niculescu şi Ioan Verboncu) 

• Lidership-ul - capacitatea de a influența indivizii și grupurile, de a conduce 
eforturile lor pentru atingerea obiectivele organizației. (Meskon Michael H., 
Michael Albert, Hedouri Franklin – Bazele managementului) 

• Lidership-ul - capacitatea de a influența pe alții, să-i motiveze și să-î ghideze în 
scopul de a obține obiectivele dorite (Hellriegel Slocum, 1993, 467) 

• Lidership-ul — capacitatea de a atrage persoanele după sine.(Kate Keenan - 
Managementul eficient) 

• Lidership-ul - capacitatea de a influența indivizii și grupurile, încurajându-i să 
lucreze pentru a atinge un scop "(Angels, 1995; 257) 

 



• Indiferent de deosebirea dintre definiții, ele 
sunt toate conectate prin astfel de categorii 
precum puterea şi influența pe care liderul îl 
are asupra altor persoane și spiritul de echipă, 
care stă întotdeauna la baza unui leadership şi 
prezintă o deosebită importanță pragmatică.  



 
2. Concepțiile teoretice a leadership-ului , 

particularitățile lor în mediul academic 

 • Teorii de comportament (teoria “Marelui om” 
ori teoria trăsăturilor) 

• Teorii situaționale (Modelul lui Fred Fridler) 

• Teorii puterii și influenței (Modelul  lui Vroom–
Yetton–Jaro). 

 



Teoriile de comportament  
 

• Printre cele mai cunoscute teorii sunt cele 
care susțin că 

•  liderii “sunt născuţi şi nu făcuți”.  

• Conducători faimoși ca Alexandru Macedon, 
Napoleon Bonaparte, Ștefan cel Mare se 
spune că au fost înzestrați cu abilitați de 
conducere. 

 



Teoria eroilor or teotia trasaturilor 

• Teorii din acest grup sunt cele mai vechi şi 
provin din credința în originea divină a 
trăsăturilor liderilor (împărați, faraoni, eroi). 

• (Т. Carlal, Е. Djennings, D. Daud și al.) 

 



Justiție (Agamemnon)       Înțelepciune (Nestor) 

 Vitejie, voinicie (Ahile) 
Viclenie (Odiseu)  

 

Lider 



Adepții teoriei eroilor caracterizează 
liderul prin prisma anumitor factori 

Nr. Factori Discifrareaea 

1. Capacitățile mintale și verbale  
 

2. Realizări educație şi dezvoltare fizică 

3. Responsabili
tate 

dependență, inițiativă, perseverență, dorință, etc 
 

4. Participarea activitatea, cooperarea  

5. Statutul poziția social –economică, popularitatea 

6. Trăsăturile 
situaționale 

comportamentul persoanei în oricare situație 
extremală 



Cele mai importante caracteristici 
ale liderilor moderni sunt: 

 
• Aptitudinile neformale de organizare,  

• Evitarea birocrației,  

• Toleranță la frustrare,  

• Sinceritatea în raționament, hotărâri,  

• Capacitatea de asculta alte păreri,  

• Energia,  

• Resursa creșterii,  

• Umorul 

 

capacitatea 
intelectuala  



TEORIILE SITUAȚIONALE 
 

• Teoriile situaționale joacă un rol important în 
explicarea rolului de lider într-un mediu 
academic 

 



Mediul academic se caracterizează 
prin: 

 
• Aspect multietnic (multinațional) 

• Diversitate (compus din studenți, profesori, 
personal de serviciu) 

• Multi-profilare (compus din laboratorii, 
parcuri tehnice, terenuri experimentale, 
campusuri, blocuri didactice etc) 

• Dependent de alți factori (demografici, 
economici) 

 



Teoria situațională a lui Fred 
Fiedler 

• Această teorie afirmă că asocierea dintre 
orientarea liderului şi eficiența grupului este 
dependentă de măsura în care situația este 
favorabilă exercitării influenței 

 



 
Exista doua stiluri de comportament ale 

conducătorului: 

 
• Liderii sunt orientați spre îndeplinirea 

unei sarcini, lucru concret; 

 

• Liderii sunt orientați spre îmbunătățirea 
relațiilor cu subalternii. 

 



 
 

Situația favorabilă pentru utilizarea anumitului 
stil de comportament al liderului se efectuează 

în trei variabile (fluctuante): 

 • Nivelul relațiilor 

 

• Structurarea sarcinilor 

 

• Puterea de lider 

 



Modelul situațional lui Fred Fridler 
Tip de 
situație 

Relația lider-angajat Structura 
sarcinei 

Putere  
Liderului in 
dependență de 
poziția 

Stil mai eficient de 
conducere, orientat 

Situația 1 Bună Stucturată Puternică Sarcină  

Situația 2 Bună Stucturată Slabă Sarcină  

Situația 3 Bună Nestructurată Puternică Sarcină  
 

Situația 4 Bună Nestructurată Slabă Sarcină / Relația 
 

Situația 5 Rea Stucturată Puternică 
 

Relația 

Situația 6 Rea Stucturată Slabă Relația 
 

Situația 7 Rea Nestructurată 
 

Puternică 
 

Sarcină / Relația 

Situația 8 Rea Nestructurată 
 

Sarcină 



Președintele senatului studențesc 
Institutului Regal de Tehnologii 

(Stockholm, Suedia) 



Biblioteca Hant a Universității 
Tehnice din stat Alabama (SUA) 



 
Situația în mediul academic se poate 
schimba spre bine. Acest fapt poate fi 

realizat prin: 

  

• Stabilirea unor relații agreabile fata de lucrul 
cu subalternii,  

• Schimbarea domeniului de sarcini,  

• Schimbul poziției în ierarhia sa academica. 

 



Modelul lui Fiedler face posibila afirmarea 
ca este  

 

• mai ușor de a schimba situația  

 

în care se afla liderul, decât de a schimba 
personalitatea lui. 

 



 
TEORIILE PUTERII ȘI INFLUENȚEI 

 MODELUL HOTARARILOR LUATE DE LIDER ALE 
LUI VROOM-YETTON  

  

• Teoria lui Victor Vroom și Philip Yetton apără 
principiul care spune că una dintre cele mai 
importante sarcini ale unui lider este de a 
controla procesul de luare a deciziilor. 

 



Conform modelul lui Vroom-Yetton 
există 5 stiluri de management: 

Nr. Denumirea stilului Deciziile 

1. Autocrat absolut  decide singur, utilizând informațiile de care dispune 

2. Autocrat moderat  obține informații de la subalterni, dar decide singur 

3. Consultativ se consultă cu membrii marcanți ai grupului, 
individual, dar decide singur, fără a ține seama de 
părerile lor 

4. Consultativ, cooperant  consultă grupul în plen, poate ține cont în decizie de 
părerile grupului 

5. Democratic consultă grupul, identifică împreună soluțiile posibile 
şi adoptă soluția agreată de grup 



Întrebările, care influențează la 
decizia unui lider 

Calitatea cerintei fata de decizie Cât de important este pentru decizia de a 
fi de calitate?  

Cerinta fata de acord Cat de important e ca membrii echipei sa 
fie de acord cu decizia? (sunt de aceeasi 
parere) 

Nivelul informational pe care un lider il 
detine 

Detin informatia necesara pentru lua o 
decizie în cunostinta de cauza? 
Cat de bine e stucturata problema(e clara 
rezolvarea ei) 

Distribuirea scopurilor organizitionale Cum membrii echipei distribuie scopurile 
organizatorice care sunt importante 
pentru managmentul deciziilor în curs? 

Conflict printer angajati Este oare posibil un conflict intre angajati 
din cauza divergentelor legate de deciziile 
privelegiate? 



• Modelul lui Vroom-Yottan subliniază lipsa unei 
metode universal optimale pentru influenta 
conducătorului. Stilul optim depinde de 
situațiile schimbătoare în timpul luării 
deciziilor 



• Studiile arată diferențe uriașe între stilurile de 
conducere agreate de diferite țări in deosebi 
în corporații multinaționale, de exemplu, o 
universitate 

 



 
 

 Una dintre principalele caracteristici ale 

învățământului superior modern este mobilitatea 

academică (studii de scurtă durată în străinătate).  
  

 

According to Institute of International Education( IIE) 



3.NECESITATE PUTERII IN CONDUCERE 
 

• În scopul de a realiza o conducere  si influență 
mai efectivă, liderii ar trebuie sa dezvolte si să 
aplice puterea. 

• Esența puterii consta “… in posibilitatea legală 
și socială de a folosi puterea” (Giddens, 1997, 
p. 337) 

 



Există 5 forme principale de 
putere 

Nr. Forma puterii Descrierea 

1. Puterea bazată pe 
constrângere (puterea 
coerctiva) 

Subalternul crede că  cel ce influențează are capacitatea de a 
pedepsi in asemenea manieră încât să împiedice satisfacerea 
unor nevoi  

2. Puterea bazată pe 
remunerare 

Subalternul este de părere că liderul este capabil de a satisface 
nevoia imediată pentru ai satisface placerea 
 

3. Puterea de  expert Subalternul este de părere că liderul are o experiență care va 
satisface nevoile lor 

4. Puterea de referința 
(puterea bazată pe  
exemplu )  

Calitățile personaleale liderului  sunt atât de atractive pentru 
subaltern ca el vrea să fie la fel ca și liderul. 
 

5. Puterea bazată pe 
tradiție (Autoritatea 
legitimă, autoritatea de 
tradiție) 

Subalternul crede că cel ce influențează are dreptul de a da 
ordine, și că datoria lui sau a ei-să ii respecte, conform tradiției 



Puterea bazată pe constrângere 
(Puterea coercitiva) 

 
• Puterea, bazata pe avertizari. Influenta prin 

infricosare 

• Metoda constrângerii, deobicei, in toate 
cazurile insoteste puterea. Multi oameni sunt 
sunt foarte infricosați din cauza ca ar putea 
perde post de lucru, respect, or dragoste. 
Liderii profita de această. 

 



The Ohio Bell Telephone Company, 
West Virginia (SUA) 



Puterea bazată pe remunerare 
 

• Pentru a influența comportamentul, 
recompensele trebuie să fie percepute ca fiind 
suficient de valoroase. În același timp 
recompensa  în mediul academic nu este 
întotdeauna un stimulent financiar. Aceasta 
poate poate fi onoarea pentru  cei studenți 
selectati penrtu practică într-o companie bine-
cunoscuta or facilitatea de a fi  membru în 
organizația studențească de prestigiu. 

 



Universitatea de Medicina Veterinară și 
Științe Agricole din Cluj Napoca (Romănia) 



Puterea de  expert 
 

• Cu cît mai semnificative sunt aceste realizări, 
cu atît mai mare este puetrea conducatorului. 
Puterea de expert este cea mai răspîndită 
între liderii din  mediul academic 

 



Puterea de referința (puterea 
bazată pe  exemplu) 

• Un instrument efecient al liderului este 
puterea bazată pe exemplu, cand persoanele 
subordonate admira stilul liderului si se 
identifică cu acesta, dorind să obtină 
aprecierea lui.  

 



Caracteristici unei personalitati 
carismatice, care servesc ca exemplu 

pentru subalternii săi 
 

• 1) schimb de energie  

• 2) aspect impresionant 

• 3) caracter independent.  

• 4)bune abilitati retorice. 

• 5) perceptia proprii admiratie 

• 6) Comportare demnă și încrezătoare.  



Puterea bazată pe tradiție 
 

• Acest tip de putere este cel mai des utilizat in 
societătile cu stil traditional de gandire, unde 
ierarhia este onorata 



Seoul, 1955 



Seoul contemporan 



Echilibrarea puterii de manageri și 
subordonați 

 Putere liderului asupra 

subordonatilor 

Dependența 

subordonaților de 

Lider 

Puterea  

subordonaților 

asupra liderul  

Dependența  

liderului de de 

subordonati 



 
Raportul dintre tipul de putere și 

satisfacție 
 



• Pentru a deveni expert in activitate sa și de a 
capata putere asupra colegilor cu ajutorul 
capacitatilor sale, de a deveni un lider vor fi 
de folos cunostintele capatate in timpul 
studiilor in cadrul universitatii.  



Rezumat 
 

• Lidership-ul  prezintă în sine o abilitate de a 
influența pe alții, astfel încât aceștia să  
lucreze pentru atingerea scopurilor lor  

• Teoriile situaționale joacă un rol important în 
explicarea rolului de lider într-un mediu 
academic. 

• Pentru o conducere eficientă este nevoie de 
putere, tipurile diferite ale căreia pot fi 
utilizate în diferite situații  
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