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3. Conducerea și motivarea echipei
4. Feedback. Concluzii. Q&A
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Cine mi-a furat cașcavalul?
• Ce schimbări am 

experimentat personal 
și profesional?

• Care a fost atitudinea 
mea și a celor din jur?

• Ce am învățat din 
asta?

• Cum voi acționa iîn 
viitor?



Atitudine
• Ignori ce se întâmplă,
• Te plângi
• Dai vina pe ceilalți / 

alții
• Aștepți să se rezolve 

de la sine 
• Aștepți ca ceilalți să 

rezolve situația



Atitudine SMART.
• mereu pregătit, atent, 

informat;
• implicat, proactiv, 

responsabil;
• te aștepți la schimbări, uneori 

radicale, bruște sau 
neașteptate;

• definești corect problemele și 
soluțiile potrivite;

• obiective clare și pregătești 
un plan de acțiune eficient 
pentru a le atinge.





 Change
Enumeră 3 schimbări din viața 

ta (profesională sau 

personală) care au avut loc 

înainte de 1 martie 2020:

1.…………………………

2. …………………………

3. …………………………



 Change
Enumeră 3 schimbări din viața 

ta (profesională sau 

personală) legate de criza 

generată de coronavirus:

1.…………………………

2. …………………………

3. …………………………



 Change
Restricții circulație
Work from home
Distanțare socială
“Pericol” medical
Criză financiară
(Alți) Hoți de timp: “canapea”, 
copii
Schimbare priorități: haine, 
gătit
Entertainment: concedii, 
concerte



 Change
Schimbarea = 

una dintre puținele constante 

din viața noastră. 

“Singura certitudine este faptul 

că totul se schimbă” 



 Change
Câștigători în lupta pentru 
supraviețuire sau pentru 
succes sunt cei care se 

adaptează mai bine și mai 
repede schimbărilor.

Important: să fii pregătit pentru 
aceasta, să o recunoști la timp 
și să o accepți.



Etapele schimbării
- “Relaxare”, o stare de 

aparent confort;

- Disconfort;

- Analiză situație;

- Generare soluții posibile;

- Testare opțiuni și luarea unei 

decizii;

- Implementare soluție aleasă.



 Stages of Change
Definește o schimbare recentă 

cu care te confrunți.

- în ce etapă te afli acum?

- ce ai facut până acum legat 

de asta?

- ce vei face în perioada 

următoare?

- ce ai învățat din schimbare?



 Crisis

(a)Eficiență.
(b) Încredere.
(c) Simplificare.

(d)Gestionare stres.



 Crisis
Eficiență.
- (re) formulare 

obiective concrete 

- prioritizare în funcție 
de acestea;



 Crisis
Încredere.
- Încredere	în	sine,		

- Încredere	în	colegi,		

- Încredere	în	companie,	

- Încredere	în	clienți,	

- Câștigarea	încrederii	

partenerilor;	

 



Emotional	Bank	Account

Retrageri 
Lipsa de amabilitate 
Ignoranta 
Lipsa respect 
Amenintari 
Inconstanta 
Lipsa corectitudine 
Schimbări  
Solicitări dificile

Depuneri 
Intelegerea celorlalti 
Scuze sincere / 
retrageri 
Atentie la detalii 
Respectare 
angajamente 
Onestitate 
Definire corecta 
asteptari 
Integritate personala 
Empatie

Stephen Covey – The 7 Habits of Highly Effective People



 Crisis
Simplificare.

“În toiul furtunii ceea ce 
este ne-esențial este 

spulberat.”
Alege conștient și 
intenționat ce rămâne, pe 
ce vrei să te concentrezi;



 Crisis
Gestionare stres.
- conștientizare efecte
- identificare cauze stres
- strategii pe termen scurt
- strategii pe termen lung

 



Gestionarea stresului pe termen scurt

Distragere
a atenţiei

Relaxare 
spontană

Monolog 
pozitiv

Descărcare
a tensiunii



Gestionarea stresului pe termen lung

Focalizat pe 
factorii de 

stres

Cognitiv, 
cunoștinț

e

Suport 
social

Plăcere Focalizat 
pe 

probleme

Fizic



Coaching modelul 
GROW:
- Goal | Scop : formularea unui scop, a 

unui obiectiv clar;

- Reality | Realitate: analiza situației 

actuale, a punctului de pornire;

- Options | Opțiuni: identificarea și 

analiza unor căi diferite de atingere a 

obiectivelor;

- Will | Decizie : alegerea unei opțiuni, a 

unei soluții, pregătirea și implementarea 

unui plan de acțiune.



Action
Acțiunea înseamna să 
avem energia, curajul și 
perseverența să punem în 
aplicare planul definit și să 
atingem rezultatele 
propuse.

 



Self Leadership în situații dificile 

Definire și conștientizare context  
Claritate în stabilirea obiectivelor si 
scopurilor 
Prioritizare 
Comunicare eficientă 
Managementul emoțiilor 
Luare de decizii & Rezolvare de 
probleme 



Rezolvare probleme 

Claritate: definește problema concret 
Analizează și dezvoltă 
Gândește în acțiuni: ce se poate face? 
Concentrează-te pe soluție 
Mind storming 
5 WHY’s 
Responsabilități clare, concrete 



Ne putem concentra acum? 

Managementul atenției = menținerea controlului atenției, 
pe ce ne concentrăm; conștientizarea distragerilor 
externe  si interne  

Distragerile tind să devină un obicei, dacă nu le 
conștientizăm și gestionăm la timp 

Pe tine ce te împiedică? 
• Propriile gânduri 
• Treburi casnice 
• Copiii 
• Partenerul de viață





Ce	este	Leadership-ul	de	fapt?

Leadership-ul  reprezintă abilitățile necesare unui lider pentru:  

• A crea o viziune inspirațională a viitorului. 
• A motiva și a inspira oamenii să se angajeze în această 
viziune.  
• A gestiona punerea in practica a viziunii. 
• A susține și construi o echipă – ajută la atingerea viziunii 



Cat de bune sunt abilitatile tale de lider?

Caracteristici personale:  
1. Încredere în sine. 
2. Atitudine pozitivă. 
3. Inteligență emoțională. 

Leadership-ul Transformațional; 
• Furnizarea unei viziuni asupra viitorului 
• Motivarea oamenilor în atingerea acestei viziuni 
• Să fii un bun model 
• Gestionarea performanței în mod eficient 
• Oferirea de suport și stimulare



Leadership-ul autentic  
Cum să devii un lider pe care toți să îl umeze

Cum să conduci într-un mod autentic? 

•Etică: coduri etice bine identificate 

•Putere: să știi cum să o folosești și când 

•Comunicare: excelente abilități de comunicare 

•Organizația: compania și oamenii să fie pe primul loc



7 Calitati ale unui lider de succes
1. Viziunea 
2. Curaj 
3. Integritate 
4. Modestia 
5. Previziunea 
6. Concentrare 
7. Cooperare 

(sursa: Brian Tracy, How the Best Leaders Lead)



Factori motivationali
1. Activitate provocatoare si interesanta. 
2. Mediu bazat pe incredere. 
3. Imputernicire. Oameni responsabili direct pentru 

rezultate. 
4. Oportunitati de dezvoltare si promovare 

profesionala. 

(sursa: Brian Tracy, How the Best Leaders Lead)



Cu snowmobilul în deșert….



7 Practici pentru creşterea motivaţiei

1. creşterea	atractivităţii	locului	de	muncă,	ţinând	cont	de	valorile	şi	
nevoile	angajaţilor;		

2. stabilirea	unor	obiective	clare,	atrăgătoare	şi	realizabile;		

3. asigurarea	necesarului	de	resurse		

4. crearea	unui	climat	social	-	relational	placut,	care	sa	ii	sprijine;		

5. recompensa	corelata	cu	munca	prestata	si	perfomanta	realizata;	

6. perspective	de	dezvoltare	si	promovare;	

7. lider	competent.



Leadership	cu	personalitate



Paşi spre dezvoltarea personalităţii

D I
SC

▪ învăţaţi să ascultaţi 
▪ aveţi mai multă grijă de oameni 
▪ puneţi mai mult accent asupra relaţiilor 

personale 
▪ fiţi mai flexibil faţă de colaboratori 
▪ explicaţi motivele acţiunilor dvs. 
▪ fiţi mai deschis

▪ fiţi mai orientat spre rezultate 
▪ controlaţi emoţiile şi acţiunile dvs, 

reduceţi impulsivitatea 
▪ alegeţi un ritm mai lent 
▪ vorbiţi mai puţin, ascultaţi mai mult

▪ fiţi mai puţin sensibil faţă de 
declaraţiile altora 

▪ luaţi sarcinile în serios 
▪ nu evitaţi confruntările 
▪ luaţi iniţiativa şi decizii 
▪ acceleraţi ritmul 
▪ învăţaţi să spuneţi „NU“

▪ fiţi atent la importanţa lucrurilor 
▪ daţi răspunsuri rapide 
▪ învăţaţi să aveţi încredere în intuiţie 
▪ priviţi înainte şi nu înapoi 
▪ dezvoltaţi relaţii 
▪ fiţi mai sincer şi flexibil



Adaptare la cele 4 stiluri - comportament

D I
SC

FII DIRECT! 
▪Incepe cu rezultatele / beneficiile 
▪Atrage atentia 
▪Detalii – doar daca e neaparat nevoie 
▪Fii rapid – ritm alert 
▪Treci imediat la subiect 
▪Provoaca-l

FII ENTUZIAST! 
▪Fii prietenos 
▪Lauda 
▪Acorda-i atentie 
▪Arata-i ca il placi 
▪Aloca timp suficient 
▪Apreciaza / atentie la imagine 

ARATA-I PRIETENIE! 
▪Accent pe relatie / apropiere 
▪Ritm lent 
▪Nu accentua obiectivele – sperie 
▪Nu-l forta / speria 
▪Ritm lent – nu il grabi 
▪Intareste-i increderea 

FII ANALITIC! 
▪Comunica exact detalii, fapte 
▪Prezinta-i ideile obiectiv 
▪Acorda-i rabdare 
▪Fii scurt, concis, precis 
▪Fii corect, consecvent



Adaptare la cele 4 stiluri – cum ma adaptez

D I
SC

OBIECTIVE / REZULTATE 

▪Spune-i CE sa faca 
▪Lasa-l sa decida CUM 
▪Permite-i sa aiba control 
▪Ofera-i responsabilitate

GRUP / RECUNOASTERE 

▪Cere-i parerea despre idei, proiecte, 
angajati noi 
▪Lauda-l in public 
▪Ofera-i timp pentru distractie 

GRUP / SIGURANTA 

▪Ofera-i posibilitatea sa lucreze in 
echipa 
▪Construieste si mentine relatia 
▪Ofera-i un mediu prietenos 
▪Evita conflictele 

OBIECTIVE / CALITATE 

▪Ofera-i sansa sa gaseasca rezolvarea 
optima a problemei 
▪Fii pregatit pentru o colaborare stransa 
▪Da-i timp suficient sa-si faca treaba



Adaptare la cele 4 stiluri – cum il conduc

D I
SC

CE? 

▪Concentrare pe rezultate 
▪Prezinta rezutatele finale 
▪Raspunde la “Care sunt beneficiile?”

CINE? 

▪Apel la emotii 
▪Arata entuziasm 
▪Foloseste personalitati / factori de 
influenta 
▪Raspunde la “Cine a mai facut 
acelasi lucru?” 

CUM? 
▪Fii prietenos 
▪Acorda-i timp 
▪Raspunde la “Cum trebuie 
indeplinita sarcina?” 

DE CE? 
▪Lucrurile trebuie facute perfect 
▪Arata-i pas cu pas, detaliat, ce are de 
facut 
▪Raspunde la “De ce trebuie facut / 
schimbate lucrurile?”
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