
 
 
“Si NOI putem – insertie socio-profesionala prin instrumentele economiei sociale” 
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LEADERSHIPUL  
- o necesitate pentru dezvoltarea durabilă  

a economiei sociale- 

 
 

Leadership înseamnă în primul rând conducere (în sens de activitate de conducere), dar în 
acelaşi timp şi capacitatea, abilitatea de a conduce, în cazul nostru o comunitate sau un grup 
de persoane dintr-un mediu defavorizat, angrenate intr-o activitate de economie socială.  
 
Leadership-ul înseamnă viziune, încurajare, entuziasm, dragoste, energie, pasiune, obsesie, 
consecvenţă, utilizarea simbolurilor, a fi atent la priorităţile altora, drama adevărată (cauzată 
şi de management), crearea eroilor la toate nivelurile, instruire, plimbări eficiente prin 
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organizaţie şi încă o grămadă de alte lucruri” (Tom Peters & Nancy Austin. A Passion for 
Excellence. The Leadership Difference. London: Fontana; 1986. p. 5-6) 
 
“Leadership-ul este o relaţie reciprocă între cei care aleg să conducă şi cei care aleg să îi 
urmeze” (James Kouzes and Barry Posner. Credibility: How leaders Gain it and Lose it – 
Why eople Demand it. Jossey-Bass. March 1997)  
 
“Un leader are abilitatea de a face oamenii să fie mulţumiţi cu ceea ce fac şi ajută oamenii să 
simtă că munca lor ajută la atingerea scopului pe termen lung pe care îl are organizaţia. Un 
leader provoacă angajaţii să treacă de nivelul de bază de eficienţă şi să încerce să atingă 
potenţialul lor maxim; se străduiesc să obţină ceea ce este mai bun de la angajaţi. Un leader 
este cel care recunoaşte realizările, succesele şi recompensează persoanele în cauză cum 
se cuvine. Una dintre cele mai importante trăsături ale leaderului este că tratează greşelile 
ca experienţe de învăţare.” (Kouzes, J.M., Pozner, B.Z. Student leadership practices 
inventory. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 1998). 
 
Leadershipul   este   un   fenomen   complex   ce   atinge   aproape   toate   procesele 
organizaţionale, sociale şi personale. Depinde de un proces de influenţă, în care oamenii 
sunt inspiraţi spre a atinge anumite obiective prin motivaţie personală. Într-un  recent  
rezumat  al  teoriilor  pe  leadership,  Northouse  identifica  patru teme comune privind modul 
în care leadershipul este exprimat: 
 

 
 

 este un proces 
 implică influenţă 
 se realizează în cadrul uni grup 
 presupune realizarea unui obiectiv 
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Leadership se referă la un proces prin care o persoană poate influenţa un grup de indivizi în 
realizarea unui obiectiv comun. Autoritatea managerială poate exista, dar nu este necesară. 
 
Se conturează astfel ideea că leadershipul este “un  proces în  care  un  individ influenţează 
un “grup spre atingerea unor obiective comune“.  

 
 

1. Leadership comunitar 
 

Conceptul de leadership comunitar are şi se concentrează pe un domeniu aparte și poate fi 
definit ca „tendinţa unei comunităţi de a colabora între sectoare într-o manieră susţinută, 
orientată către intensificarea performanţelor acelei comunităţi” (Botezat, 2012, p. 52). Sferele 
sale de activitate pot include o organizaţie, o arie de interes, o instituţie, un oraş, un judeţ 
sau o regiune.  
 

 
 
Leadership-ul comunitar presupune ca persoana care îl exercită să aibă influenţă și să 
exercite putere, având rol decisiv în procesul de decizie din comunitatea respectivă – fie doar 
într-o anumită sferă de activitate a comunităţii, fie în mai multe – spre binele comunităţii 
respective. În cadrul unei comunităţi, incluziunea şi participarea sunt la fel de importante. 
Dar, chiar şi în comunităţi restrânse, este imposibil ca toţi membrii să aibă acelaşi rol. Atunci 
când unii dezvoltă abilităţi şi capacităţi de lideri şi în măsura în care activitatea acestora va fi 
recunoscută de către membrii comunităţii şi va întruni adeziunea lor, atunci avem Leadership 
comunitar. Întrucât membrii comunităţii nu sunt pasivi, ci se informează cu privire la treburile 
comunităţii şi intervin activ pentru informarea liderilor privind problemele comunitare, putem 
spune că cele două noţiuni, participare şi conducere, sunt corelative, sunt legate şi nu pot fi 
discutate una separat de cealaltă. Rolurile liderului, fie el formal sau informal, şi ale 
participanţilor sunt complementare, iar leadership-ul comunitar nu poate fi exercitat într-un 
regim autoritar, ci doar într-unul democratic. 
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De altfel, leadership-ul comunitar este expresia spiritului democratic şi a valorilor 
fundamentale ale democraţiei liberale: libertate, egalitate, comunitate 

2. Leadership versus management 
 

Leadershipul şi managementul nu sunt similare, cu toate că cele două categorii  
sunt  adesea  folosite  interschimbabil. Managementul  acoperă  o  sferă  mai  largă  ce 
include leadershipul, considerat a fi o funcţie a managementului.  
Leadership-ul reprezintă  capacitatea  de  a  determina  oamenii  să  acţioneze.  
Leadership-ul se află în relaţie directă cu capacitatea de a influenţa comportamentul 
oamenilor.  
 

 
 
Managerul, în  schimb,  este  individul  care  asigură  atingerea  obiectivelor organizaţionale 
prin planificare, organizare şi orientarea muncii către finalitate. 
 
Sunt persoane ce ocupă poziţii manageriale şi care nu sunt şi leaderi.  Fie  nu  au abilităţi,  
fie  nu  pot  realmente  influenţa  acţiunilealtora.  Există,  de  asemenea,  leaderi autentici 
care nu sunt manageri, aşa numiţii leaderi informali. 
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Manager  
 
Controlează riscul  
Este reactiv  
Caută si apoi urmează o direcţie  
Impune, aplică regulile organizaţiei  
Coordonează și controlează efortul  
Face lucrul (sarcina) bine  
Putere derivată din rolul formal  
Muncă de specialitate  
Specialist în aspectele tehnice  
Atent la conținut  
Accent pe tehnici  
Succes bazat pe predictibilitate  
Obiective  
Planuri  
Strategie de sus în jos  
Accent pe rezultate imediate  
Liniar rațional, analitic  
Efort și recompense individualizate  
Managementul știe ce este mai bine  
Succesul este succes personal  
Potrivit doar pentru organizație  
(urmărește profitul)  
 

Lider  
 
Îşi asumă riscuri  
Este proactiv  
Furnizează ceva în care să crezi  
Schimbă regulile organizaţiei  
Inspiră realizările, creaţiile, rezultatele  
Face ceea ce trebuie (componenta etică)  
Putere derivată din rolul informal  
Muncă de adaptare, modelare  
Specialist în relaţiile sociale  
Atent la proces  
Accent pe principii  
Succes bazat pe inovare și adaptare  
Viziune și valori  
Energie  
Leadership la toate nivelurile  
Accent pe rezultate pe termen lung  
Intuitiv, vede în ansamblu  
Efort și recompense de echipă 
Doar împreună știm ce este mai bine  
Succesul este succesul celorlalți  
Potrivit pentru organizație în context social  
 

 

3. Caracteristicile unui lider 
 
 

Caracteristici generice comune  
• Încrederea în sine 

  - încrederea în viziunea construită 
  - încrederea în capacitatea de a găsi soluţii 
  - încrederea în cei cu care va trebui să obţii scopul propus 

• Determinarea 
  - voinţa de a realiza un scop propus 
  - dominanţa în raport cu ceilalţi 
  - forţa motivaţională 

• Integritatea 
• Sociabilitatea 

 
În practică 
 

• Cei care văd leadership-ul în această perspectivă, pun accent pe testele de 
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personalitate şi evidenţierea caracteristicilor generice de lider 
• Construiesc un portret robot al liderului 
• Selectează persoane care se apropie cel mai mult un astfel de portret 
• Chiar dacă leadership-ul este un proces, el se centrează pe capacitatea liderului de a 

impune o viziune şi de a fi forţa motrice 
 

Perspectiva comportamentală 
• Această perspectivă se centrează pe comportamentul liderului: ce face şi cum face. 
• Cercetările au fost focalizate pe 2 direcţii: 

  - comportamentul în raport cu sarcinile 
  - comportamentul în raport cu ceilalţi 

• Capacitatea de leadership rezultă din combinarea celor două componente 
comportamentale, în vederea realizării obiectivelor propuse 

• Cercetările au condus la realizarea unei metrici de evaluare, având ca dimensiuni 
raportarea la proces/sarcini şi raportarea la oameni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tipuri de lideri 
 
 
Liderul total 
• S-a născut cu calităţi de conducător. 
• A văzut cum se modelează capacitatea de a conduce pe tot parcursul vieţii. 
• S-a instruit, învăţând lucruri noi despre ştiinţa conducerii. 
• Are autodisciplina necesară pentru a deveni un mare conducător. 
Nota: Trei calităţi din cele patru sunt dobândite. 
 
Liderul format 
• A văzut cum se modelează capacitatea de a conduce în cea mai mare parte a vieţii. 

cognitive generale 

Abilităţi cognitive 
cristalizate 

Motivaţie 

Personalitate 

rezolvarea de 
probleme 

Abilităţi sociale 

Cunoştinţe 

Capacitatea de a 
rezolva eficient 
problemele 

Performanţă 

atribute individuale competenţe calităţi de lider 

experienţă 
 E

Influenţe din partea 
mediului 
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• A învătat ştiinţa conducerii prin instruire. 
• Are autodisciplina necesară pentru a deveni un mare conducător. 
Nota: Toate cele trei calităţi sunt dobândite. 
 

 
 
Liderul latent 
• A văzut de curând cum se modelează capacitatea de a conduce. 
• Învaţă să fie lider, instruindu-se în această privinţă. 
• Are autodisciplina necesară pentru a deveni un mare conducător. 
Nota: Toate cele trei calităţi sunt dobândite. 
 
Liderul limitat 
• Are puţine contacte, sau niciunul, cu lideri. 
• Are puţine contacte sau niciunul, cu instruirea în ştiinţa conducerii. 
• Doreşte să devină lider. 
Nota: Toate cele trei calităţi pot fi dobândite. 
 
Profilul unui lider cu probleme: 
• Nu înţelege oamenii 
• Nu are imaginaţie 
• Are probleme personale 
• Aruncă vina pe alţii 
• Se simte în siguranţă şi mulţumit 
• Nu este organizat 
• Se înfurie des 
• Nu îşi asumă niciun risc 
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• Are o atitudine nesigură şi defensivă 
• Rămâne inflexibil 
• Nu are spirit de echipă 
• Se opune schimbărilor 
  
 
Tipuri de lideri in functie de pozitionare 
 

 
 
Poziția liderului în contextul organizațional este un element care furnizează informații 
indirecte despre stilul de onducere, despre raportul cu subordonații, despre imaginea de sine 
pe care o are liderul etc.  
 
Liderul poate fi deasupra celorlalți, indicator pentru un stil autoritar, pentru o relație de 
subordonare cu angajaţiii, pentru un nivel de consultare redusă și pentru putere de decizie 
nelimitată etc. Liderul poate fi în fruntea celorlalți, indicator pentru un stil carismatic, pentru 
un o relație bazată pe persuasiune, un nivel de consultare redus și putere de decizie mare. 
Liderul poate fi în mijlocul celorlalți, indicator pentru un stil democratic, o relație de pseudo-
egalitate (liderul este nod de informații și este protejat de cei din jur), nivel de consultare 
sporit și putere de decizie limitată. Liderul poate fi unul dintre ceilalți, indicator pentru un stil 
delegativ, relație de egalitate și încredere cu subordonații, nivel de consultare și implicare a 
celorlalți în luarea deciziilor foarte mare, putere de decizie limitată. 
 
PRODUCŢIE / REZULTATE 
 
Oamenii urmează liderul pentru ceea ce a făcut pentru scopul comun. 
Acesta este punctul în care succesul este perceput de majoritatea oamenilor.  
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Cerinţele unui lider pentru această poziţie: 
• Iniţiază şi acceptă responsabilitatea pentru creştere 
• Întocmeşte şi urmează declaraţia scopului organizaţiei 
• Include descrierea funcţiei şi energia şi resursele de care dispunei în declaraţia 

scopului organizaţiei, ca pare integrantă a acestei declaraţii 
• Dezvoltă răspunderea pentru rezultate începând chiar cu propria persoană 
• Găseşte elementele care generează profit maxim şi acţionează în consecinţă 
• Comunică strategia şi perspeciva organizaţiei (cum va fi organizaia peste 3-5-10 ani) 
• Este un promotor al schimbării şi înţelege importanţa momentului oportun 
•  Ia deciziile dificile ale căror rezultate contează 

 

 
 

5. Lidership şi mobilizare  
 
Cea mai importantă trăsătura a unui lider este capacitatea acestuia de a motiva şi 
mobiliza participanţii la o activitate, fără promisiunea unei recompense materiale, ci pe 
baza atingerii unui scop comun. 
 
Motivarea angajaţilor (ce face organizaţia pentru a crea angajaţilor toate condiţiile pentru 
desfăşurarea optimă a activităţii lor) şi motivaţia angajaţilor (care sunt acele lucruri care 
conduc o anumită persoană să desfăşoare o activitate neremunerată) sunt cele două feţe ale 
aceleiaşi monede. 
 
Pentru a putea motiva angajaţii, leaderul trebuie să ţină cont de complexitatea şi diversitatea 
acestor motive. Există însă şi puncte de vedere diferite datorită dimensiunii diferite pe care o 
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accentuează. În acest context, trecerea succintă în revistă a teoriilor şi modelelor explicative 
ale motivaţiei are o importanţă practică deosebită. 
 
Teoria instrumentalistă 
Potrivit acestei teorii, o persoană este motivată să acţioneze doar dacă prin această acţiune 
va avea ceva important de obţinut. 
 
Teoria întăririi 
Pe lângă teoriile care consideră că sursa motivaţiei este interioară (aşteptările personale, 
etc.), există şi profesionişti care sunt de părere că motivaţia poate fi influenţată, modelată 
sau modificată. Astfel, dacă un anumit comportament este sprijinit, încurajat, chiar lăudat, 
este foarte probabil ca în viitor persoana respectivă să se implice din nou.  
 

 
 
Teoria lui Maslow 
Aceasta arată că există cinci nivele distincte ale nevoilor umane: nevoi fizice (hrană, oxigen, 
etc.), de siguranţă, de relaţionare, de stimă de sine şi recunoaştere a valorii personale şi de 
auto-împlinire. Fiecare persoană se află la diferite nivele ale acestei scări. Arta leaderului i 
constă tocmai în a identifica cel puţin una dintre acele nevoi care sunt neîmplinite şi chiar 
construirea unei hărţi a nevoilor membrilor echipei. Având în vedere faptul că fiecare este 
motivat de acele nevoi care nu sunt încă împlinite, o strategie cu şanse considerabile de 
succes este aceea de a descoperi în fiecare membru al echipei acele calităţi neevidenţiate, 
oferindu-i apoi o activitate care să permită nu doar utilizarea acelor calităţi, ci şi dezvoltarea 
şi perfecţionarea acestora. Oamenii sunt adeseori motivaţi de o chemare sau un vis de 
visător sau chiar vizionar! În măsura în care angajaţii  vor regăsi în misiunea organizaţiei o 
parte din aceste visuri personale, aceasta va deveni un important factor motivaţional pentru 
implicarea lor în activităţile organizaţiei. 
 
Teoria aşteptărilor 
Teoria aşteptărilor a fost formulată de Victor Groom şi subliniază faptul că dacă realitatea 
nu se ridică la nivelul aşteptărilor, oamenii se vor de-motiva!  
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În contextul acestei teorii este foarte important:  

• să fie expuse foarte clar aşteptările reciproce pe care le au atât angajaţii cât şi 
organizaţia;  

• să se găsească cea mai adecvată cale de negociere pentru a minimiza efectul 
eventualelor diferenţe;  

• să nu se promită niciodată mai mult decât se poate oferi în realitate;  
• să nu se cosmetizeze realitatea:  
• să se explice de la început misiunea şi orientarea organizaţiei;  
• să se prezinte clar responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle tuturo;  
• să se clarifice orice restricţii, limitări etc.  

 

 
 
Teoria nevoilor învăţate 
McClelland propune teoria nevoilor învăţate pe cale culturală şi arată că există trei categorii 
de motive ale comportamentului uman:  
Nevoia de auto-realizare: „Vreau să fiu cel mai bun‟ Nevoia de afiliere: „Vreau să fiu acceptat 
şi să fiu plăcut‟ Nevoia de putere: „Vreau să am o influenţă pozitivă asupra lucrurilor ‟ Cel 
mai adesea, una dintre aceste nevoi este predominantă la un moment dat şi într-un context 
specific. Este important de reţinut că motivaţia este aceea care oferă energia necesară 
realizării comportamentului. De aceea, leaderulluntari trebuie să aibă în vedere următoarele 
aspecte:  

- nevoia echipei de persoane din toate cele trei categorii;  
- înclinaţia naturală a fiecăruia de a acţiona în direcţia satisfacerii nevoii care 

predomină;  
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- ecesitatea diversificării sistemului de motivare, întrucât fiecare persoană este 
motivată de lucruri diferite.  

 
 
Factori de motivaţie în funcţie de nevoile individuale 
 
Persoane cu nevoie de auto-realizare/performanţe 
Caracteristici  Factori motivanţi  
 
1. Vor să fie cât mai buni şi să se ştie că sunt 
aşa  
2. Îşi compară succesele cu ale celor din jur  
3. Le place să îşi asume responsabilităţi, au 
rezultate chiar şi în condiţii de stres  
4. Au nevoie de instrucţiuni precise  
5. Vor să ştie ce se înţelege prin termenul 
„succes‟  
6. Doresc să realizeze lucruri importante şi să 
atingă obiective concrete - îşi vor asuma doar 
riscuri calculate  
 

 
1. Sarcinile clar definite  
2. Metode de cuantificare a succesului  
3. Documentarea succesului pentru cei din jur 
(scrisoare de recomandare, etc.)  
4. Oferirea unor sarcini din categoria: „prima de 
acest gen‟, „cea mai importantă‟  
5. Posibilitatea de a lucra independent  
6. Implicarea în designul procesului prin care se 
vor atinge obiectivele  
 

 
 
Persoane cu nevoi de afiliere 
Caracteristici  Factori motivanţi  
 
1. Nevoia de a fi acceptat şi plăcut  
2. Nevoia de interacţiune  
3. Dorinţa de a lucra în echipă (şi pentru a evita 
riscurile)  
4. Preocuparea pentru a-i menţine fericiţi pe cei 
din jur  
5. Nevoia de a-i cunoaşte foarte bine pe colegii 
de lucru  
6. Dorinţa de a-i ajuta pe cei la nevoie  
 

 
1. Posibilitatea de a stabili relaţii personale  
2. Faptul de a fi apreciat ca persoană  
3. Oportunităţile de a interacţiona  
4. Recompense personalizate  
5. Sentimentul de a face parte dintr-un grup, o 
echipă, etc.  
6. Şansa de a lucra pentru oameni  
 

 
Persoane cu nevoi de putere 
Caracteristici  Factori motivanţi  
 
1. Dorinţa de a avea un impact şi o influenţă 
pozitivă  
2. Dorinţa de a induce schimbarea şi de a fi 
diferit  
3. Preocupaţi pentru reputaţie, poziţie socială  
4. Plăcerea de a da sfaturi şi de a-şi expune 
ideile  
5. Elocinţa, forţa discursului  
6. Abilitatea de a vedea conexiunile dintre 
lucruri, imaginea de ansamblu  
 

 
1. Posibilitatea de a avea un anumit grad de 
independenţă în realizarea sarcinii  
2. Accesul la persoane şi informaţii de care au 
nevoie  
3. Posibilitatea de a-şi asuma riscuri  
4. Recunoaşterea meritelor, încurajări  
5. Oferirea de provocări mereu noi  
6. Înţelegerea faptului că ei sunt deschizători de 
drum, şi mai puţin „drumeţi‟  
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6. Planificarea actiunilor 
 

 
 
Un bun lider trebuie sa fie si un bun planificator. 
 
Caracteristicile unui plan bun 
 realist si in acelasi timp motivant 
 flexibil, astfel incat se poate adapta la schimbări venite din afară sau din interior 
 structurat simplu, să înţeleagă oricine 

 
Scopurile trebuie să fie: 

Posibil de atins 
Credibile 
Clare 
Dorite 

 
Scopurile conform principiului SMART: 

Simple (simple) 
Measurable (măsurabile) 
Achievable (uşor de asimilat) 
Realistic (posibile) 
Time (pot fi stabilite în timp) 

 
Tehnici de planificare  
• Mindmapping 
• Spreadsheet (coloane pentru arii cheie/obiective/orar/termene limita/costuri/alte 
detalii) 
• Analize SWOT pentru evaluarea oiectivelor 

 
Un exemplu de spreadsheet: 

Obiective  Termen limita Masurare Activitati Planificare 
     

 
Instumente pentru planificare eficienta: 
1. scopuri 
2. agenda 
3. calendar 
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4. termene 
5. prioritati 
6. o “secretara” 
7. un cos de gunoi 
8. sistem 
9. o “usa” 
10.responsabilitate 
 

 

7. Leadership etic 
 
Pentru a fi într-adevăr eficienti, liderii trebuie nu numai să se dedice eticii ca principiu central 
pentru viaţa lor profesională, dar şi să facă acest lucru cunoscut angajaţilor şi tuturor celor 
care trebuie să fie conştienţi de faptul că etica este un aspect crucial al deciziilor de actiune.  

 
Analiza problemelor potenţiale 
 
Implicaţii posibile 
Dacă liderii ar fi atenţi şi transparenţi faţă de dilemele etice apărute în deciziile de acţiune pe 
care le iau şi de modul în care rezolvă aceste probleme etice, atunci: 

 Ar discuta mai deschis problema eticii în deciziile luate, în plus faţă de prezentarea 
raţionamentelor puţin mai tradiţionale şi a problemelor şi scopurilor „de actiune” 
deservite în momentul prezentării deciziilor către organizaţie şi părţile influenţate în 
cea mai mare măsură. 
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 Vor recunoaşte valoarea discutării componentelor cheie; liderii vor cere 
subordonaţilor să facă acelaşi lucru, încercând să înţeleagă atât implicaţiile de afaceri 
etice, cât şi pe cele tradiţionale ale deciziilor propuse. 

 Angajaţii, recunoscând faptul că etica a intrat în programul directorului, vor fi mult mai 
atenţi în a-şi considera implicaţiile etice ale propriilor decizii. 

 Măsurile etice luate vor fi considerate din ce în ce mai mult drept subiect legitim de 
discuţie între directori şi subordonaţii direcţi, pentru că deciziile cheie au fost luate în 
considerare. 

 Măsurile etice luate vor fi din ce în ce mai mult drept subiect legitim de discuţie între 
echipele desemnate pentru îndeplinirea anumitor sarcini în cadrul întâlnirilor cu 
personalul, când deciziile sunt propuse la nivel inferior celui de conducere pentru a fi 
aprobate de autoritatea superioară. 

 Consistenţa deciziilor cheie privind valorile companiei şi cele personale ar fi mai bine 
înţelese, dând formă şi sprijinind cultura organizaţională pentru a reflecta aceste 
valori. 

 Directorii vor fi percepuţi drept activ implicaţi şi susţinători ai iniţiativei etice a 
organizaţiei, pe măsură ce deciziile lor vor reflecta vizibil valorile şi poziţiile etice ale 
companiei. 

 Directorii vor fi percepuţi drept modelatori clari ai comportamentului etic şi, astfel, vor 
avea un impact pozitiv asupra percepţiilor etice ale angajaţilor la locul de muncă. 

 

 
 
Probleme etice potenţiale 
Liderii care nu apreciează sau nu acceptă în totalitate distincţia dintre “a fi un lider” şi “a fi o 
persoană etică”, şi a fi considerat astfel de către angajaţi şi alte părţi de influenţă pentru 
companie, sunt într-o mai mare probabilitate: 
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 Să nu reuşească să anticipeze şi apoi să recunoacă diferenţele dintre propria 
percepţie şi percepţiile celorlalţi oameni pe care îi conduc, în ceea ce priveşte etica 
personală şi de leadership. 

 Să se agaţe de păreri intuitive, dar nejustificate, potrivit cărora nu se poate face o 
diferenţă între leadership etic şi leadership. Acest lucru înseamnă că „liderii buni sunt 
prin definiţie lideri etici” sau opusul mai slab „liderii inetici sunt prin definiţie lideri 
slabi”. 

 Să se simtă inconfortabil vorbind despre etici şi valori, care pot fi interpretate, mai des 
decât cred unii lideri ca fiind mai puţin directe, candide şi transparente în legătură cu 
etica deciziilor luate. 

 Să subaprecieze legăturile directe şi indirecte între pecepţia eticii sale, în calitate de 
lider, şi cultura organizaţiilor acestora. 

 Să creadă în mod eronat că eticile distrag de la „oportunităţile de afaceri”. 
 Să presupună că odată ce etica organizaţiilor lor şi programul de respectare a 

acesteia au fost implementate responsabilităţile acestora cu privire la etică sunt foarte 
bine îndeplinite. 

 

 
 
 
Pilonii leadership-ului etic 
 
Persoana etică 
Trăsături 

 Integritate 
 Cinste 
 Încredere 

 
Comportamente 

 A face lucrul potrivit 
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 A empatiza cu oamenii 
 A avea moralitate personală 

 
Luarea deciziilor 

 Preţuirea valorilor 
 Obiectiv/Corect 
 Empatie faţă de societate 
 Urmărirea regulilor de luare a deciziilor etice 
 Manager etic 
 Model prin acţiuni vizibile 
 Recompense şi disciplină 
 Comunicare despre etică şi valori 

 
Liderii trebuie: 

 Să se implice activ în crearea şi gestionarea continuă a eticii şi programului de 
îndeplinire a sarcinilor.  

 Să se asigure că implicarea în program este vizibilă pentru angajaţi şi alţi actori 
importanţi în mediul organizaţional. Să comunice motivele pentru care etica este o 
problemă centrală a actiunii şi ce aşteaptă şi ce cere organizaţia din partea tuturor 
angajaţilor, agenţilor şi partenerilor strategici. 

 Când anunţă decizii criticei, să se asigure că înţeleg problema etică prezentă în 
situaţia prezentată şi modul în care soluţia (decizia) se adresează acelor probleme 
etice. 

 Când discută aspectul etic al deciziilor cheie, să recunoacă public dificultatea 
rezolvării unor astfel de dileme şi provocări şi conştientizarea faptului că persoanele 
etice ar putea să nu fie de acord asupra modului optim de rezolvare a dilemei.  

 Să insiste ca angajaţii să explice aspectul etic al deciziilor lor pentru analiză şi/sau 
aprobare la acelaşi nivel de detaliu folosit pentru discutarea altor considerente 
economice. 

 Să se asigure că liderii subordonaţi înţeleg impactul lor asupra culturii organizaţionale 
şi modul în care atenţia sau neatenţia faţă de dimensiunea etică a alegerilor lor 
influenţează cultura organizaţională. 

 


