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Denumirea de ,,lider’’ reprezintă atât un compliment cât și o aspirație.  Se întâmplă 

uneori să fie echivalentă cu Succesul.  Un lider ar trebui să reprezinte o persoană 

desăvârșită cu un strop de genialitate.  

Printre trăsăturile unui lider se regăsesc următoarele: 

✓ să aibă o inteligență emoțională crescută; 

✓ să își cunoască punctele tari și punctele slabe; 

✓ să își cunoască  valorile ; 

✓ să își cunoască scopul urmărit; 

✓ să cunoască care este impactul lui asupra celorlalți; 

✓ să aibă și să transmită echilibru; 

✓ să controleze sau să îndepărteze emoțiile perturbatoare; 

✓ să fie integru; 

✓ să fie de încredere; 

✓ să nu-l neliniștească ambiguitatea sau schimbarea;  

✓ ar fi indicat să fie și un bun manager; 

Printre aceste calități este important să puneți accent și pe:  

o Să fie stăpân pe situație.   

o Să se automotiveze.  

o Să facă performanță pentru performanță.  

o Să fie pasionat de munca sa.  

Continuând lista, alegem să adăugăm și următoarele valori: 

✓ Să fie în continuă căutare de provocări; 

✓ Să aibă energie nemăsurată; 

✓ Să fie optimist în ciuda eșecurilor; 

✓ Să empatizeze. ; 

✓ Să ia în considerare sentimentele celorlalți când ia decizii;  

✓ Să fie un maestru în a atrage talente; 

✓ Să aibă capacitatea de a-i ajuta pe ceilalți să se dezvolte; 

✓ Să fie receptiv; 



✓ Să se adapteze la diferențele culturale; 

✓ Să fie sociabil. 

Felul de a  construi relații sănătoase îl ajută să îndrume ooamenii în direcția dorită, 

să demareze schimbări. 

✓ Să fie persuasiv; 

✓ Să practice eficient Net-workingul; 

✓ Să conducă echipa în adevăratul sens al cuvântului. 

Conform lui Goleman lidershipul nu este înăscut, nu poate fi înlocuit de 

management, nu reprezintă o genă. 

 

Detaliere 

 

1. Coaching 

,,Arta întrebărilor”, așa cum îmi place să numesc Coachingul, presupune să adresezi 

întrebări pentru a determina cealaltă persoana să găsească răspunsurile ce vin din 

cunoștințele ei și experiențele ei de viață. La finalul ședinței persoana va fi mai motivată, 

va știe țelul ei și încotro se îndreaptă cu planurile de viață,  având la bază cunoștințele sau 

calitățile pe care și le-a evidențiat singură în cadrul ședinței. 

 

Atenție! Această tehnică se folosește doar pentru persoanele care se presupune că au multă 

informație și este nevoie să le arătăm idea pe care ei au lăsat-o printre celelalte informații 

pe care nu le-au mai folosit demult.  

În cazul în care avem  în față o persoană mai puțin informată, vom aplica răbdarea, 

înțelegerea și vom oferi sfaturi.  

 

2. Cunoștințe generale pe diverse domenii 

Un lider va fi apreciat dacă manifestă interes pentru mai multe domenii. Colegii se vor 

simți înțeleși. Mai mult decât atât ei vor simți că aparțin unei familii, acest lucru îi va 

determina să creadă în ei și să lucreze cu drag. 

 

3. Atitudine de lider 

Un lider trebuie să fiu un bun sfătuitor, strategic si să manifeste protecție si grijă față de 

echipă. El reprezintă echipa și echipa îl reprezintă pe el. Deciziile trebuie să fie juste, să 

aibă la bază argumente clare si corecte. 

 

4. Privire de lider 

Este esențial ca liderul să fie o persoană care analizează si are planuri de viitor pentru firma 

pe care o coordonează si inclusiv o schemă despre cum se pot îndeplini sarcinile, proiectele 

de la munca. Chiar și sugerarea de idei către colegi poate fi adesea o imagine foarte bine 



văzută. Atenție, sugerarea nu impunerea. Oameni dacă se vor simți apreciați și înțeleși vor 

avea înclinația spre a asculta de persoana superioară lor cu mai mare drag.  

 

5. Înțelegere 

Trebuie să maifeste înțelegere față de problemele personale ale angajatilor. În cadrul 

sedintelor, el trebuie să fie un bun ascultător si deschis la noi idei de viitor, dacă aceste idei 

sunt benefice pentru societate, în caz contrar opinia trebuie exprimată și pentru acesta vom 

aduce argumente solide pentru   a-l determina și pe ceilalți să înțeleagă de ce nu ar funcționa 

o asemenea idee. 

 

6. Feedbackul este important 

Colegii trebuie să știe dacă ceea ce fac ei este bine, iar în caz contrar, ei trebuie corectați și 

îndrumați spre drumul cel bun, aducându-le modele sau sugerându-le o documentație 

pentru a se specializa și a face treabă mai bună și mai rapidă sau chiar într-un mod mai ușor 

pe viitor. Dorim în același timp să eliminăm stresul. Deoarece el determină neîndeplinirea 

corectă a sarcinilor. Este important ca mediul de lucru să fie plăcut, oamenii vor da 

randament mai mare și sarcina se va finaliza mai repede. 

 

7. Să știe să realizeze prezentări 

Prezentările sunt modalități rapide și ușoare de a oferi informația. O imagine spune mai 

mult decât o mie de cuvinte.  Recomand un Curs de Formatori, pentru a crea prezentări 

concise, plăcute creierului și ochiului.  Aceste cursuri vă vor învăța că o idee este redactată 

în maxim două propoziții, altfel nu e o idee revoluționară. Slide-urile trebuie să conțină 

puține cuvinte, imagini clare, același tip de fond pentru litere și culoarea literelor să fie  

plăcută ochilor.  

 

8. Să gestioneze bine situația cu angajații 

Un lider bun știe că vorbitul calm, direct și la subiect vor fi cea mai bună soluție pentru a 

îndrepta o greșeală.  

 

9. Setul de reguli stabilit de la început 

Orice lider bun știe că dacă va avea stabilit de la început un set de reguli pe care îl va 

prezenta angajaților, el va avea garanția că persoana care va încălca regulile o va face 

intenționat deci nu avem scuză pentru astfel de cazuri.  

 

10. Libera alegere  

Un lider va conșțientiza că orice persoană are viață personală. Ea are poate multe alte lucruri 

pentru care necesită rezolvare, nu doar jobul oferit de companie. Așadar omul din firmă 

trebuie să știe în primul rând ce are de făcut și cum are de făcut pentru a se evita neînțelegerile 

pe viitor în cadrul echipei. Și dacă avem posibilitatea, este foarte bine să îi aducem la 

cunoștință ce așteptări avem de la această persoană, cum ne așteptăm să rezolve lucrurile ca 

mai apoi să o întrebăm dacă simte că este potrivită pentru sarcinile date și va putea realiza 

aceste lucruri fără să simtă o presiune extraordinară din exterior. Pentru angajații care se 



remarcă prin dorința de învățare, este indicat să le punem la dispoziție toate mijloacele pentru 

a persevera.  

11. Echipa și rezultatele ei 

Orice lider care își dorește performanță va avea o echipă în care știe că a investit și ea la rândul 

ei îi va oferi rezultate pe măsură. Oferirea de cursuri de specializare este necesară pentru o 

echipă. Astfel vom elimina scuza ,,nu am știut’’ atât timp cât noi știm despre ce este vorba la 

acele cursuri și ce anume au fost învățate persoanele din echipa noastră. Datoria noastră este 

să îi ajutăm să se simtă utili în companie, motivați să plece spre casă cu gândul că au făcut ceva 

bun astăzi pentru firmă și societate.   

 

12. Firma cu angajați fericiți 

Există companii în care angajații pleacă spre casă neștiind ce au făcut la firmă în acea zi, 

neștiind dacă a fost bună sau rea sarcina pe care au îndeplinit-o ei în acea zi. Scopul pe care 

trebuie să îl aibă o firmă este să pună valorile oamenilor în evidență. Un om care se simte 

apreciat la job va pleca spre casă mulțumit și fericit, pregătit/ apt să se ocupe și de familie.   

 

13. Timpul e prietenul tău 

Cu o astfel de gândire cu siguranță deadine-ul nu va mai fi o problemă. 

 

14. Accent pe aspectul fizic 

Un lider trebuie să aibă un aspect îngrijit. Vestimentatia, comportmentul fizic si moral 

trebuie să fie bine puse la punct. Ne dorim să fie o mândrie pentru colegii noștri să ne 

întâlnim pe stradă sau restaurant întâmplător și ei afirme mândri: ,,Acesta este șeful meu 

 

15. Numele colegilor 

Este folositor să știm prenumele colegilor, relațiile lider-echipă vor fi mai bine sudate. 

 

16. Un lider învață mereu 

Este indicat să ascultăm opiniile echipei. deoarece putem obține idei noi de acolo și oamenii 

vor simți că iau parte la ceva important. 

 

17.  Un lider trebuie să se documenteze 

A fi la zi cu tehnologia și informația necesară firmei este esențial. Un lider documentant 

este oricând un exemplu de bună practică  pentru colegi. Documentarea la zi, asigură 

succesul unei firme. De asemenea mediu plăcut la servici va stimula și creativitatea pentru 

cei înzestrați cu un astfel de dar. 

 

18. Să ofere idei originale  

Liderul trebuie să fie omul cu inițiative și să aprecieze oamenii cu idei, iar pe ceilalti să îi 

încurajeze. Nu se știe niciodată pe cine alege destinul să poarte și să aducă o idee foare bună. 

 

19. Să ofere feedback pozitiv (,,M-ai luat cu tine în poveste”) 

Este indicat ca liderul să ofere feedback, altfel dacă el este foarte bun în domeniu poate fi 

considerat un ideal pe care nimeni nu îl atinge, nu ne dorim asta, ne dorim o firmă care să 



aibă angajați mereu cu dorința de a înflori în ei. Dorința de a se autodepăși și dorința de a 

se apropia de cele mai bune modele considerate de ei. 

 

20. Vorbește despre tine dacă ai o experiență de viață care poate ajuta firma 

Un lider are meseria de părinte, dacă îți dorește să fie un părinte bun, el va dărui din 

experiența proprie care are ca structură: lecții învățate din propriile greșeli sau din greșelile 

altora, alteori,  soluții de moment care au dat rezutate foarte bune la acea sarcină. 

  

21. Analizează-te  

Este indicat ca un lider să își cunoască aspectele pozitive, punctele forte și punctele la care 

mai are de lucrat. Pentru acest lucru este util să se documenteze sau să își aleagă consiliei 

buni sau chiar să discute cu oamenii din firmă uneori cu privire la felul în care este perceput 

de ei. Inclusiv feedbackul din parte familiei poate avea un rol important. 

 

22. Fii concis 

Fii concis, altfel plictisești. Ideile scurte și la obiect sunt soluția. Dezbaterea lor se face cu 

o echipă. Toată lumea îți pierde interesul când are în față  persoană care răstălmăcește o 

idee la nesfârșit. Dorim să evităm: ,,Șeful Vorbește mult și prost”. În plus actiunea e cheia 

care deschide o ușă și tot ce ne încnjoară este o dovadă a faptului că ideile au o formă 

tocmai pentru că cineva sau un grup de oameni a interprins  o acțiune. 

 

23. Nu bate câmpii 

E alegerea ta ca om despre ce vrei să vorbești, dar ca să înaintezi în viață este necesar să îți 

urmezi drumul drept nu făcând curbe. E ca la ski sau la mașini, pe drum drept curbele nu 

fac decât să reducă viteza către avansare sau destinație. 

 

24. Timpul e important 

O persoană care știe să aprecieze bine timpul, care își organizează bine propriul timp, va 

ști să facă predicții și pentru cei din jur și va fi model de urmat pentru colegi, dacă ei nu au 

deja acest lucru incorporat în organism. 

 

25. Pune-te în valoare 

Un lider trebuie să știe clar ce îl reprezintă și mai bine trebuie să știe ce să evidențieze la 

el. Felul în care se vrea perceput și este văzut de cei din jur este asemenea feței pe care o 

avem mereu la noi. 

 

26. ,,Mi-ai câștigat încrederea și prin acest lucru” 

Afirmațiile pozitive venite de la un coordinator sunt foarte valoroase pentru angajați. 

 

27. Pasiune pentru munca depusă  

Dacă vom face un lucru din pasiune nu se va simți că muncim. E pur și simplu pasiune. 

 

 

 



28. Structura ,,E complicat…” 

Spunându-i unei persoane ,,E complicat…”, deja i-am oprit înaintarea. Majoritatea 

oamenilor gândește că dacă un lucru e complicat, asta implică resurse de timp, de stres, de 

muncă mai mari. Deci STOP a starea de bine. Ei, bine..  Adevărul este în felul următor, o 

persoană spune că un lucru este complicat doar în momentul în care nu are idei sigure cu 

privire la rezolvarea acelei sarcini. Dacă acea sarcină necesită mai mult timp, nu înseamnă 

că e complicat, înseamnă că sunt mai mulți pași în soluționarea ei în comparație cu alte 

sarcini. Așadar, ce alegeți să se creadă despre voi, că știți sau că vă ascundeți în spatele 

puterii spunând, ,,E complicat (sau cu alte cuvinte îi spunem persoanei respective ,,te cred 

prost și nu ești în stare să faci asta.”) De astăzi înainte ea va ști exact ce înseamnă acest 

,,Este complicat..” 

Vă amintesc că noi folosim ,,E complicat” și când dorim să ieșim din anumite situații.  Sper 

să vă dea de gândit această paralelă. 

 

29. Sliduri aerisite 

Redarea lor va fi o plăcere și pentru public și pentru prezentator 

 

30. Răspuns scurt 

Dar fă astfel încât să fii înțeles. Dacă oamenii vor simți nevoia să îți adreseze întrebări, ei 

o vor face. De altfel te poți folosi de arta întrebărilor și să adresezi formule de forma: 

,,Desigur că probabil vă întrebați ce m-a determinat să fac acest studiu?/la ce folosește 

această aplicație?” 

 

31. Atenție la subiect 

Păstrăm linia dreaptă și vorbim doar despre cel subiect la ședință, imediat ce găsim soluția 

putem ridica și alte probleme. Spre exemplu, soluționarea unor probleme secundare care 

ar putea apărea în urma găsirii soluției problemei principale. Nu se întâmplă mereu să avem 

o soluție care le rezolvă pe toate, așadar găsirea de planuri B, C este o idee potrivită. Poate 

nu vom apela la ele și este de dorit asta, dar Asul din mânecă ne va oferi mereu siguranță. 

 

32. Ascultă-le așteptările cu privire la proiecte 

Ascultă așteptările echipei cu privire la proiectele desfășurate. Oamenii învață unii de la 

alții, și o idee exprimată poate fi acceptată și dusă la stadiu de punere în practică sau poate 

fi îmbunătățită. Ambele variante sunt foarte bune.  

 

33. Fii puternic 

Toți oamenii îți doresc să se simtă protejați și că lucreze alături de o persoană care le va 

lua apărarea în fața altor firme și care îi poate reprezenta foarte frumos, și chiar le pune 

competențele în valoare în fața altor competitor. Orice om va aprecia un lider care e mândru 

și are încredere în oamenii din subordinea lui. 

 

 

 

 



34. Așteaptă-te la orice, dar rămâi stăpân pe situație 

Un lider nu trebuie văzut că se teme sau că e îngrijorat peste măsură. În cazul în care avem 

de a face cu un astfel de lider care are multe calitați dar în schimb e sensibil la stres sau la 

evenimente neprevăzute, este indicat să meargă la cursuri de gestionare a emoțiilor. 

Țelul unui lider este să caute să facă față tuturor situațiilor pe care le poate avea. El doar 

trebuie să se gândească la faptul că va avea o experiență nouă și o nouă ocazie de a se testa 

și a testa calitățile pe care și le-a însușit până atunci. 

 

35. Taci, ascultă, dă replica bună 

Când un lider și un șef se întâlnesc. Fii liderul. Ascultă și pe urmă oferă acea replică 

inteligentă care face diferența între un om care se folosește de puterea dată de cineva și un 

om care stăpânește puterea. E ca diferența dintre un copil și un adult. Cel mic se crede 

mare, adultul zâmbește,îi permite copilului să se exprime, dar știm bine că unul stăpânește 

și poartă de grijă, iar celălalt dar se joacă. Ce ne dorim să fim? Omul pe care îl imită colegii 

în pauze  și toată lumea se oprește din zâmbit sau râs când întră în încăpere sau persoana 

despre care oamenii vorbesc mereu cu admirație și mereu îi vezi zâmbind la auzul numelui 

tău. Suntem datori pentru felul pe care îi determinăm pe oameni să se simtă dacă intrăm în 

discuții cu ei. 

  

36. Documentează-te 

Un lider informat, e un exemplu demn de urmat pentru echipă. 

 

37. Fă cursuri 

Specializează-te! Oferă doar idei sau sfaturi profesionale, nu păreri fără valoare care nu au 

la bază nci documentare, nici statistică, nici experiență Cu idei din visele de noapte, nu vei 

ridica firma la valoare pe care vrei să o atingi cu echipa ta. 

 

38. Fă cunoștinșă cu oameni care sunt specialiști pe ceea ce ai tu nevoie 

Este foarte important pentru o firmă să aibă relații cu oameni care au schimbat ceva în bine 

în lume, oameni care au creat invenții, au descoperit idei, au aplicat metode noi care au 

funcționat, oameni care au realizat ceva mai presus decât alții. Ei reprezintă comoara la 

care va vrea să ajungă și echipa ta. Oferă-i echipei posibilitatea de a crede că și ea poate să 

atingă astfel de performanțe. De-a lungul istoriei, oamenii care au realizări, care au 

determinat păstrarea numelui lor de-a lungul timpului, au avut mentori foarte buni. În 

pictură, în matematică, în fizică, în arhitectură etc. cei care au excelat au avut la rândul lor 

profesori care au excelat. Gândiți-vă la asta. 

 

39. Explică situația clar 

Ne dorim ca lucrurile să fie înțelese, astfel încât fiecare angajat să știe ce are de făcut și 

sarcina să fie îndeplinită fără alte evenimente nepotrivite. 

 

 

 



40. O idee bună poate fi zisă în două propoziții, dacă ia mai mult, nu e o idee atât de 

strălucită 

Acesta este o expresie utilă în toate domeniile, chiar și în vânzarea de produse.  O idee 

bună captează atenția și sporește șansele de a fi realizată mai repede. 

 

41. Pune accent pe informație 

Informația este putere. Cine o are este bogat din multe puncte de vedere. Spre exmplu. 

Dacă am avea cele mai bune informații cu privire la creșterea  succesului unei companii, 

sau la motivarea echipei, am avea o firmă perfectă, sau dacă am avea informația cu privire 

le educarea copiilor fericiți și conștiincioși, am fi părinții perfecți. Și ne dorim cu toții asta, 

dar adevărul este că în întreaga lume se caută metode mai bune pentru orice, dar ele se 

realizează pe experimente, dacă ne vom documenta mereu, avem șanse de a dezvolta spre 

mai bine firma în fiecare zi. 

 

42. Specializează-ți oamenii 

Specializarea oamenilor. Va crește stima lor de sine și încrederea lor că sarcinie pe care le 

îndeplinesc sunt bine făcute. 

 

43. Organizează-ți bine timpul 

Vrem un lider care acordă timp sarcinilor pe care le are de îndeplinit și are înclusiv pauze 

speciale puse deoparte în cazul în care un angajat are de raportat ceva ce nu era planificat 

pentru acea zi. 

  

44. Atenție la detalii 

Detaliile fac diferența între desn și opera, între o schiță și o opera. 

 

45. Poți organiza sedințe pentru ați forma oamenii dacă ai un act care atestă asta, altfel 

plătește un formator 

 

46. Fii bun, dar direct  

 

Deciziile se iau în funcție de adevăr dreptate corectitudine,nu pe baza sentimentelor sau a 

stărilor de moment. 

 

47. Extinde subiectul dacă se poate, pentru a rezolva și alte probleme 

O idee bună poate aduce rezolvarea a mai multe probleme. 

 

Alte valori importante: 

✓ Absolut niciodată să nu angajezi oameni pe joburi pentru care nu au studii. 

✓ Absolut niciodată să nu pui un matematician să facă literatură și invers, în cadrul 

firmei. 



✓ Apreciază-ți oamenii și laudă-i pentru ceea ce au făcut sau rezolvat. Dacă un angajat 

a rezolvat astăzi o eroare sau o problemă, apreciază asta. 

✓ Dacă ai oameni pe care nu îți permiți în momentul de față să îi plătești, (voluntari) 

oferă-le măcar o masă sau premii pentru momenele în care fac un lucru bine. 

Oamenii sunt surse de energie pozitivă de idei foarte frumoase și puternice, de 

acțiuni care îi pot ajuta pe alții.  

✓ Oamenii tăi trebuie motivați. 

✓ Să folosești în cadrul firmei informațiile de la cursurile pe care le-ai frecventat în 

acest scop. Diplomele finale eliberate trebuie să spună ceva despre dumneavoastră 

și în lipsa CV-ului. 

✓ E bine să îți cunoști echipa. 

✓ E bine să îți specializezi oamenii și pe urmă să începi să lucrezi cu ei. Pentru că 

astfel vei fi în măsură să ai așteptări de la ei. Și ei să îți ofere rezultate pe măsură. 

✓ E bine bine să îți însușesti cursurile pe care ți le-ai dorit dar și cursuri specializate 

pe modul în care trebuie să avem grijă de echipa noastră. 

✓ E bine să ai grijă de oamenii tăi. 

✓ Clasifică lucrurile pentru echipa ta și clarifică sarcinile pentru fiecare în parte. 

✓ Sarcinile să fie clare. După ce ele sunt rezovate să fie date alte sarcini angajaților. 

Vom avea rezultatele așteptate.  

✓ Nu pune o persoană cu memorie vizuală să facă treabă de teoretician. 

✓ Fii bun și oamenii îți vor aduce aminte ceea ce ție poate ți-a scăpat. 

✓ Nu lucra pe domenii în care nu ai experți. 

✓ Reacționeză la problemele semenilor. Sarcinile pe care persoana respectivă le are 

de îndeplint depind de starea ei fizică, psihică și emoțională. Ascultă și oferă 

soluții, sfaturi care au funcționat la tine sau îndrum-o către persoana potrivită 

pentru a-i rezolva problema. 

✓ Dacă ai obosit, odihnește-te. 

✓ Nu spune lucrurile pe parcurs când ai posibilitatea de a da toate informațiile de la 

început. Există persoane care dau informații cu bucățica doar pentru a certa mereu 

angajații, sau pentru că nu aveau nici ei informațiile de la început, dar din lipsa 

curajului și sentimental de posbilă inferioritate nu au vrut să recunoască. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


