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1. DESPRE PROIECT 
 
 

Proiectul DISAWORK își propune să ofere un management de înaltă calitate în abilități emoționale 

antreprenorilor, managerilor și IMM-urilor europene, precum și lucrătorilor și angajaților 

acestora. EQ are aplicații în multiple sectoare productive, mereu axate pe îmbunătățirea 

rezultatelor persoanelor și organizațiilor, din punct de vedere personal sau profesional. 

 

În fiecare zi luăm decizii încărcate emoțional. Considerăm că planul A este mai bun decât planul 

B și, uneori, facem alegeri bazate pe emoțiile sau sentimentele noastre. Când înțelegem originea 

și sursa acestor emoții, mai ales când lucrăm în echipă, suntem mai în acord unul cu celălalt. 

Odată cu globalizarea, Inteligența Emoțională este mai semnificativă decât oricând atunci când 

echipele sunt interculturale și globale, crescând complexitatea interacțiunilor emoțiilor și a 

modului în care acestea sunt exprimate. În esență, Inteligența Emoțională la locul de muncă se 

reduce la înțelegerea, exprimarea și gestionarea relațiilor bune și rezolvarea problemelor sub 

presiune. 

 

Cu cât avem mai multă tehnologie în această eră digitală, cu atât automatizăm sarcinile și avem 

mai multă încredere în mașini care preiau sarcinile, cu atât realizăm mai mult importanța 

emoțiilor. 

 

Da, emoții. De aceea am dezvoltat acest prim output, pentru a defini cele 10 abilități emoționale de bază 

la locul de muncă și în procesul productiv, deoarece EQ devine un factor esențial în forța de muncă. Unii 

spun că Emotional Quotient (EQ) este mai benefic pentru cariera ta decât IQ-ul, deși alții susțin contrariul. 

Indiferent care este mai important, Inteligența Emoțională joacă un rol decisiv la locul de muncă. 

 

Pentru proiectul DISAWORK vom prelua definiția Inteligenței Emoționale de la Mayer și Salovey și Daniel 

Goleman. 

 

Potrivit lui Mayer și Salovey, există 4 ramuri fundamentale ale IE care trebuie luate în considerare pentru a 

oferi o definiție adecvată a ceea ce este IE și acestea sunt: 

• Percepția, evaluarea și exprimarea emoțiilor, cum ar fi capacitatea de a ne identifica propriile emoții și 

emoțiile celorlalți. 

• Felul cum utilizăm emoțiile ca abilitatea de a crea o conexiune între emoții și decizii, gânduri și 

capacitatea de a genera atitudini de rezolvare a problemelor, putere de decizie, autoeficacitate și 

comunicare. 

• Înțelegerea emoțiilor ca fiind capacitatea de a vedea legătura dintre diferite emoții și de a prezice 

schimbarea dintre o emoție și alta. 

• Gestionarea emoțiilor în noi și în ceilalți ca strategie de reglare și adaptare a efectului care urmează să 

fie cauzat pe baza eficacității. 
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DISAWORK PLĂNUIEȘTE SĂ ARATE IMPORTANȚA APLICĂRII 

INSTRUMENTELOR ȘI STRATEGIILOR DE INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 

PENTRU ANTREPRENORI, LIDERI ȘI ANGAJAȚI PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 

PRODUCTIVITATEA, ÎNTĂRI STABILITATEA ȘI, CA URMARE, PENTRU A 

BENEFICIA DE NIVELUL ȘI CALITATEA CAPACITĂȚII DE ANGAJARE. 

PROIECTUL VA AVEA O LINIE DUBLĂ DE INTERVENȚIE, CU ANTREPRENORI 

ȘI MUNCITORI, CARE CAUTĂ NECESITATEA COMUNICĂRII PE VERTICALĂ ȘI 

ORIZONTALĂ CU UN SCOP COMUN. 

Potrivit lui Goleman, Inteligența Emoțională (EQ/EI) este definită ca: ”abilitatea de a ne recunoaște 

propriile sentimente și ale celorlalți, de a ne motiva și de a gestiona relațiile în mod corespunzător”. 

 

Partenerii vor prezenta date despre situația actuală a Inteligenței Emoționale la locul de muncă la nivel 

național, acordând o atenție deosebită implicațiilor abilităților sociale și dezvoltării acestora în țară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Câteva definiții folositoare: 
 

Satisfacția profesională a fost definită ca o stare emoțională plăcută care poate fi 

legată de evaluarea locului de muncă, o reacție afectivă la locul de muncă și/sau 

o atitudine față de locul de muncă. După cum susține Weiss (2002), satisfacția 

profesională este o atitudine pe care oamenii o formează față de locul lor de 

muncă ținând cont de sentimentele, convingerile și comportamentele lor. 
 

Abilitatea IE (sau IE de procesare a informațiilor) care concepe IE ca o constelație de 

abilități conexe, inclusiv identificarea și reglarea emoțiilor, capacitatea de a înțelege 

cauzele emoțiilor și tranzițiile dintre ele și capacitatea de a integra informații emoționale 

în decizii și acțiuni și facilitează gândirea (Mayer și colab., 1999). 
 

Trăsătura (sau percepția) IE include un set de abilități și aptitudini emoționale și sociale non-

cognitive, dimensiuni motivaționale și de personalitate care influențează capacitatea cuiva de a 

reuși să facă față cerințelor și presiunilor mediului, abilităților sociale și morale și abilităților de 

performanță (Bar-On, 1997; Petrides et al., 2007). Modelele de trăsături IE sunt asociate cu 

dimensiunile personalității, deoarece cuprind dispoziții comportamentale și abilități auto-

percepute. 
 

Coeficientul Emoțional (EQ) sau Inteligența Emoțională este capacitatea de a identifica, 

evalua și controla emoțiile proprii, ale altora și ale grupurilor. 
 

Un coeficient de inteligență (IQ) este un scor derivat dintr-unul dintre mai multe teste 

standardizate concepute pentru a evalua inteligența. 

2.  Definiții importante 
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3. Stadiul tehnicii pe țară 
 

 

 

 

 

 

3.1 Grecia 
3.1.1 Introducere 

Primul lucru pe care îl puteți vedea când vizitați profilul de țară al Greciei pe site-ul World Business 

Culture (https://www.worldbusinessculture.com/), este o ilustrare plină de umor a ceea ce este de 

așteptat la o întâlnire de afaceri în Grecia. Se pot descoperi mai multe navigând către cultura de afaceri 

din Grecia. Când mergem la stilul grecesc de management al afacerilor, putem citi că este extrem de 

paternalist, o trăsătură care este un derivat direct al relației și legăturilor Greciei cu familia și cu 

normele societale în general. 

 

Dincolo de aspectul informativ și amuzant, este interesant de observat cum autorii articolului încearcă 

să ofere sfaturi și indicii de comunicare și etichetă, ceea ce te face să te întrebi, de ce avem nevoie de 

astfel de ”avertismente”? Comunicarea bune și înțelegerea celorlalți este importantă, cu atât mai mult 

într-un context de afaceri. Trebuie să știm cum să ne comportăm, cum să facem interacțiunile de 

afaceri mai ușoare și cum să ne integrăm în lumi cunoscute sau mai puțin cunoscute. 

 

Această conștientizare, la rândul său, ne aduce la întrebarea, sau poate chiar la o constatare, că 

cultivarea relațiilor interpersonale este o abilitate, o abilitate care poate fi dezvoltată și îmbunătățită. Ei 

bine, nici aceasta nu este o revelație; este bine cunoscut în 2021 că toți oamenii posedă Inteligență 

Emoțională (IE), care, potrivit celui mai proeminent savant al domeniului, David Goleman, este 

”capacitatea indivizilor de a-și recunoaște propriile emoții și pe cele ale altora, de a discerne între 

diferite sentimente și de a le eticheta în mod corespunzător, folosind informațiile emoționale pentru a 

ghida gândirea și comportamentul și a ajusta emoțiile pentru a se adapta la medii” (Coleman, 2008). 

Ceea ce trebuie să explorăm mai profund este modul în care IE poate contribui la un loc de muncă mai 

bun și ce putem face în acest sens. 

 

După o analiză atentă a situației din Grecia, ne-am dat seama că cercetările pe această temă sunt 

rare. Cu toate acestea, au fost eforturi semnificative atât la nivel academic, cât și la nivel 

antreprenorial. Pentru a aprofunda stadiul tehnicii, și anume, pentru a investiga relația EQ cu locul 

de muncă, conducerea și satisfacția profesională în Grecia, am ales o gamă largă de studii, de la 

teze de master și doctorat până la publicații de reviste și lucrări evaluate de colegi. Am hotărât 

intenționat să includem studii plasate în perioada deceniului 2010 – 2020, astfel încât acest lucru 

ne-ar permite să vedem nuanțele progresului pe acest domeniu științific în corelare cu criza 

financiară care a lovit greu Grecia și cu tendințele globale care s-au dezvoltat. De asemenea, am 

decis să ne diversificăm investigația pe diverse sectoare pentru a avea o perspectivă mai largă. Ca 

atare, cercetările privind educația, sistemul bancar, ospitalitatea, marile corporații și IMM-urile și 

afacerile de familie, chiar și sectorul public, au fost toate integrate în studiul nostru. 
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3.1.2 Cercetări, documente sau surse consultate 

Pornind de la Maria Platsidou și cercetarea ei privind trăsăturile inteligenței emoționale a 

profesorilor greci din educația specială în relație cu epuizarea și satisfacția în muncă, efectuate 

în 2010, inteligența emoțională percepută a profesorilor a fost în mod semnificativ legată de 

sindromul de epuizare și de satisfacție la locul de muncă. Adică, profesorii cu EQ perceput înalt 

sunt susceptibili de a experimenta mai puțin burnout și o mai mare satisfacție în muncă. În 

cercetarea sa, Maria Platsidou pune accent pe profesorii de educație specială, deoarece aceștia 

sunt mai susceptibili la stresul ocupațional care duce la insatisfacția profesională. Ea s-a 

concentrat în principal pe EQ-ul trăsăturilor, în timp ce include un cadru analitic pentru a defini 

burnout-ul și satisfacția în muncă. Ea concluzionează că profesorii greci de educație specială 

care au raportat scoruri ridicate ale IE percepută în general tind să fie mai mulțumiți de locul lor 

de muncă. Acest lucru ne aduce în mod firesc la concluzia că epuizarea profesorilor și 

satisfacția scăzută în muncă, care pot apărea în orice moment al carierei lor, pot fi prevenite, 

dacă sunt ajutați să-și îmbunătățească EQ. (Platsidou, 2010). 

 

În aceeași notă, un studiu privind inteligența emoțională, munca emoțională și satisfacția 

profesională în rândul medicilor din Grecia a fost realizat de patru autori greci în 2012. Scopul lor a 

fost să investigheze relațiile dintre inteligența emoțională cu munca emoțională și satisfacția 

profesională în rândul personalului medical din Grecia care lucrează în asistența medicală terțiară. 

Rezultatele au arătat că nu numai că Inteligența Emoțională a fost corelată în mod semnificativ și 

pozitiv cu satisfacția profesională, dar autorii au demonstrat, de asemenea, că IE poate promova 

relații interpersonale mai bune în mediul de lucru și poate contribui la succesul și câștigul de 

competență al angajaților într-o organizație. Cu alte cuvinte, medicii care primesc sprijin colegial și 

mențin relații pe termen lung cu pacienții păreau să fie mai mulțumiți. Prin urmare, medicii care au 

folosit abilitățile practice care stau la baza IE (adică încrederea în sine, empatia, adaptabilitatea, 

gestionarea conflictelor) pentru a interacționa cu succes cu pacienții și colegii de muncă se pot simți 

mai competenți și mulțumiți de locul lor de muncă (Psilopanagioti et al, 2012). 

 

Aceste rezultate se deplasează în concordanță cu studiul Mariei Platsidou, menționat mai sus, unde a 

investigat, printre altele, corelarea satisfacției profesionale a relației profesorilor cu colegii lor și sprijinul 

primit de administratori/conducere (Platsidou, 2010). . Aparent, angajaților cu Inteligență Emoțională mai 

mare le este mai ușor să interacționeze cu ceilalți, deoarece sunt capabili să înțeleagă emoțiile altor 

oameni și își pot adapta atitudinile la așteptările celorlalți. Aceasta înseamnă că ei pot ”să citească 

mediul” și să se adapteze la acesta în consecință. (Bousaki, 2013 Galazios, 2015) 

 

Această afirmație ne aduce inevitabil la înțelegerea Inteligenței Emoționale și a implicațiilor acesteia. Știm 

deja că IE se referă atât la relațiile intrapersonale, cât și la cele interpersonale. Acest lucru ne aduce la 

leadership și la semnificația acestui rol în înțelegerea acestor componente. Cultura managerială greacă a 

fost influențată de tendințele globale și de individualitățile societale ale țării, conform lui Charalampos 

Giousmpasoglou (2014). 

 



 
 
 
 
 

În cercetarea sa, el indică faptul că Grecia s-a confruntat cu mulți factori externi care au lăsat-o 

atârnată într-o ruptură de schimbări radicale. Cu toate acestea, el susține că întreprinderile și liderii 

greci sunt dornici să accepte schimbarea, chiar dacă evitarea incertitudinii face parte din structura 

dominantă a afacerilor grecești. (Giousmpasoglou, 2014) 

 

Giousmpasoglou și aproape toți cercetătorii examinați au subliniat cele mai dominante caracteristici 

ale culturii manageriale grecești. Potrivit acestora, aceste subiecte sunt identitatea națională, 

încrederea, umanismul și colectivismul (IBID), deși încă într-un spirit extrem de competitiv 

(Chatzivamvaki, 2016). 

Examinând aceste afirmații aproape paradoxale, ne lasă amprenta că cultura și societatea sunt două 

teme inseparabile pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când examinăm Inteligența 

Emoțională la locul de muncă. 

 

Explorând leadershipul, Vasileios Kanas (2020), cel mai recent studiu pe care l-am ales, arată în 

cercetarea sa că managerii trebuie să se concentreze pe comportamente antropocentrice, folosind 

tehnici de inteligență emoțională și socială care să-i conducă la dezvoltarea comportamentelor de 

schimbare-transformare în leadership. Potrivit acestuia, managerii trebuie să inspire, să fie 

respectați pentru munca lor, să acționeze ca modele, să recompenseze, să se adapteze echipei lor 

și să gestioneze cât mai eficient resursele umane care sunt inima unei organizații sănătoase. El 

ajunge la concluzia că gradul de cunoaștere a tehnicilor de Inteligență Emoțională poate scădea sau 

maximiza eficacitatea organizației precum și contribuția la dezvoltarea unor stiluri eficiente de 

leadership în conducerea diferitelor echipe organizaționale. (Kanas, 2020). 

 

Aceste constatări sunt confirmate de toți următorii cercetători care au ales să examineze 

diferite locuri de muncă. Mai exact, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios Koustelios și 

Kostantinos Varsanis în 2015, au confirmat, prin studiul lor asupra a aproape 500 de angajați 

din sectorul bancar, o preferință clară față de stilurile de conducere tranzacționale și 

transformaționale. Aceste stiluri se bazează în mare măsură pe componenta emoțională, 

având în vedere că permit spațiu pentru a-și folosi eficient emoțiile și pe cele ale echipei, spre 

un mediu de lucru mai productiv și sănătos, 

 

Potrivit lui Shiza Shahid, co-fondator și ambasador global, Malala Fund, și membru al 

Consiliului Agendei Globale pentru Educație, ”Cei mai buni lideri știu că trebuie să medieze, să 

asculte și să includă opiniile celorlalți înainte de a lua o decizie. Perspectiva globală; planificare 

empirică pe termen lung; abilități puternice de comunicare; empatie; curaj; moralitate; și 

natura colaborativă sunt doar câteva virtuți dintre multele pe care un lider trebuie să le 

posede. Execuția, team building-ul și delegarea sunt cheia, precum și a rămâne pozitiv în fața 

adversității. (WEF, 2015) 
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În cazul Greciei, Chatzimamvaki (2015), a constatat că structurile de afaceri din Grecia rămân strict 

ierarhice, lucru care se reflectă într-un stil de conducere directiv și autoritar. Mai mult, ca și în alte 

societăți ierarhice, stilul de conducere tradițional și predominant este extrem de paternalist, 

responsabilitatea individuală a proprietarului/managerului este de cele mai multe ori ascendentă, iar 

responsabilitățile colective ale unui grup sunt absente, lucru care este mai evident în afacerile de familie. 

Ea continuă constatările ei descurajatoare, în care managerii greci eșuează în practicile motivaționale, 

astfel, angajații se simt neimplicați și nemulțumiți. Ei nu se simt parte din ”familie”; deoarece liderii 

eșuează în a împărtăși aceeași viziune și obiectiv. În Grecia, cultura organizațională este orientată către 

proces, deoarece reducerea costurilor este de obicei preocuparea principală pentru organizațiile care 

doresc să creeze un avantaj competitiv durabil. 

 

În același an (2015), Konstantinos Galazios își desfășoară teza despre corelarea Inteligenței 

Emoționale și a muncii emoționale, pe baza studiului de caz al lucrătorilor din sectorul ospitalității 

din Grecia. El a ales acest grup țintă, ca furnizori de servicii care se angajează într-o muncă 

emoțională extrem de stresantă, într-un sector solicitant. Observațiile lui sunt și ele pesimiste. 

Susținând că nu există o educație formală care să-i ajute pe angajați să-și dezvolte abilitățile și 

competențele legate de munca emoțională, el consideră că munca emoțională ar trebui să fie pe 

primul loc în agenda de formare și că posibilele lacune ar trebui încercate să fie umplute cu formare 

calitativă și eficientă privind Inteligența Emoțională. Vedem aici, același tipar de gândire care are loc 

cu trei ani mai târziu decât studiul asupra medicilor greci (Psilopanagioti et al, 2012) care solicită 

programe de formare actualizate, bazate pe rezultate solide ale cercetării. 

 

Aceleași gânduri rezervate sunt descrise în cercetarea Dimitris Drenos (2018) despre 

Inteligența Emoțională la locul de muncă, cu un accent special pe administrația publică din 

Grecia. Administrația publică este un sector proeminent în Grecia, caracterizat de cele mai 

multe dintre patogeniile unui stil de management de modă veche, urmând o ierarhie strictă și 

un stil paternalist, cu spațiu minim pentru flexibilitate și inițiativă. El citează cercetările Founda, 

care arată că sectorul public, ca mediu de lucru orientat spre servicii, se confruntă cu un pericol 

crescut de burnout. Founda, de asemenea, concluzionează că programele de instruire alese și 

personalizate cu atenție privind Inteligența Emoțională ar putea fi urmărite la locul de muncă 

pentru a sprijini angajații în abordarea muncii emoționale și îmbunătățirea mediului de lucru. 

3.1.3 Concluzie 

Aceste constatări, dau proiectului nostru, DISAWORK, un motiv de a ”zâmbi” și de a păstra o poziție 

ambițioasă, deoarece cu cât intrăm mai adânc în subiect, cu atât înțelegem mai mult atât necesitatea 

unor astfel de proiecte, cât și marja de îmbunătățire. În special, pentru țări precum Grecia se pare că 

transformarea conducerii și o schimbare vitală în cultura managementului este esențială, deoarece 

majoritatea managerilor și angajaților deopotrivă și-au exprimat dorința clară pentru o mai bună 

înțelegere și utilizare a inteligenței emoționale la locul de muncă. 
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Puncte cheie ale raportului național din Grecia 
Potrivit raportului național, Grecia este o țară în care sistemul de management este caracterizat ca 

fiind extrem de paternalist. 

O alta caracteristica evidențiată este lipsa de comunicare percepută în lumea afacerilor din țară. 

Acest accent pe lipsa de comunicare ne permite să introducem acele abilități sociale și, în special, 

relațiile interpersonale care trebuie lucrate ca elemente care modelează Inteligența Emoțională. 

Studiul prospectiv acoperă perioada 2010-2020 și se bazează în principal pe studii și teze de 

doctorat pe această temă. 

Este de remarcat faptul că în Grecia este încă un subiect nou. 

Sectoarele de studiu au fost în principal educație, bancar, ospitalitate, IMM-uri și afaceri de familie. 

Concluziile studiilor: 
 

Structurile de afaceri din Grecia rămân strict ierarhice, ceea ce se reflectă în stilul lor de 

conducere managerial și autoritar sau autonom Chatzimamvaki (2015), 
 

Studiu care raportează capacitatea de a rezista la burnout în raport cu Inteligența Emoțională, "The 

higher the Emotional Intelligence of the teacher, the happier he/she will be in his/her job" (trad. Cu 

cât Inteligența Emoțională a profesorului este mai mare, cu atât va fi mai fericit la jobul său”). Autor: 

(Maria Platsidou, 2010) 
 

Studiu care leagă fericirea medicilor la locul de muncă de inteligența lor emoțională: ”Medicii care 

primesc sprijin colegial și mențin relații pe termen lung cu pacienții au fost mai mulțumiți. Astfel, 

medicii care folosesc abilitățile practice care stau la baza IE (adică încredere în sine, empatie, 

adaptabilitate, managementul conflictelor) pentru a interacționa cu succes cu pacienții și colegii de 

muncă se pot simți mai competenți și mulțumiți de munca lor Autor: (Psilopanagioti et al, 2012) 
 

Angajaților cu Inteligență Emoțională mai mare le este mai ușor să interacționeze cu ceilalți, 

deoarece sunt capabili să înțeleagă emoțiile celorlalți și își pot adapta atitudinile la cele ale altora. 

Aceasta înseamnă că pot ”să citească mediul” și să se adapteze la acesta în consecință. (Bousaki, 

2013 Galazios, 2015). 
 

Alți autori subliniază ca elemente dominante în cultura managerială greacă identitatea națională, 

încrederea, umanismul și colectivismul (IBID), deși încă cu un spirit extrem de competitiv 

(Chatzivamvaki, 2016). Elemente care sunt uneori pozitive și alteori negative în interacțiunea cu 

Inteligența Emoțională. 
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În funcție de gradul de cunoaștere a tehnicilor de Inteligență Emoțională, contribuția liderilor la 

eficacitatea organizațională și dezvoltarea stilurilor de conducere umaniste, va duce la 

managementul eficient al diferitelor echipe organizaționale. (Kanas, 2020). 
 

Aceste concluzii sunt confirmate de toți următorii cercetători care au ales să examineze diferite 

locuri de muncă. Mai exact, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios Koustelios și 

Kostantinos Varsanis în 2015, au confirmat prin studiul lor pe aproape 500 de angajați, că au 

arătat o preferință clară pentru stilurile de conducere tranzacționale și transformaționale. Aceste 

stiluri se bazează foarte mult pe componenta emoțională, deoarece permit folosirea eficientă a 

emoțiilor proprii și pe cele ale echipei, pentru a obține un mediu de lucru mai productiv și 

sănătos. 

Administrația publică este un sector proeminent în Grecia, caracterizat prin majoritatea 

patogeniilor unui stil de management învechit, urmând o ierarhie strictă și un stil paternalist, cu 

spațiu minim pentru flexibilitate și inițiativă. Dimitris Drenos (2018). 

 
Pentru toate punctele de mai sus, este necesar să ascultăm caracteristicile unui lider bun și care sunt 

caracteristicile și competențele pe care le căutăm. 

 

Potrivit lui Shiza Shahid, co-fondator și ambasador global, Malala Fund, și membru al Consiliului 

Agendei Globale pentru Educație, ”Cei mai buni lideri știu că trebuie să medieze, să asculte și să 

includă opiniile celorlalți înainte de a lua o decizie. Perspectiva globală; planificare empirică 

pe termen lung; abilități puternice de comunicare; empatie; curaj; moralitate; și natura 

colaborativă sunt doar câteva virtuți dintre multele pe care un lider trebuie să le posede. 

Execuția, team building-ul și delegarea sunt cheia, precum și a rămâne pozitiv în fața 

adversității. (WEF, 2015) 
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Abilitățile actuale în centrul programelor 

existente de recalificare/perfecționare 

Ponderea companiilor intervievate care identifică 

această abilitate ca fiind punctul central în 

programele lor de recalificare sau perfecţionare 

1.Gândire analitică și inovație 

2.Inteligența emoțională 

3.Proiectare tehnologică și programare 

4.Managementul personalului 

5.Învățare activă și strategii de învățare 

6. Leadership și influență socială 

7.Gândire critică și analiză 

8. Reziliență, toleranță la stres și flexibilitate 

9. Orientare către servicii 

10. Controlul calității și conștientizarea siguranței 

 

Abilități emergente 

Abilități identificate ca fiind la mare căutare în cadrul 

organizației lor, ordonate în funcție de frecvență 

1.Creativitate, originalitate și inițiativă  

2.Gândire analitică și inovare  

3.Gândire critică și analiză 

4.Învățare activă și strategii de învățare  

5.Reziliență, toleranță la stres și flexibilitate  

6.Inteligența emoțională 

7. Leadership și influență socială  

8. Rezolvarea complexă a problemelor  

9. Utilizarea, monitorizarea și controlul tehnologiei  

10. Orientarea către servicii 

11.Proiectare și programare tehnologică  

12.Raționament, rezolvare de probleme și idei 

13.Persuasiune și negociere 

14.Controlul calității și conștientizarea siguranței  

15.Coordonarea și gestionarea timpului 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1 Introducere 
Scopul acestui raport național este de a investiga stadiul actual al tehnicii italiene în ceea ce 

privește inteligența emoțională la locul de muncă și importanța care i se acordă în ceea ce 

privește managementul companiei. 

 

Potrivit Raportului Forumului Economic Mondial, The Future of Jobs 2020, 

”În ciuda recesiunii economice actuale, majoritatea angajatorilor recunosc valoarea investițiilor în 

capitalul uman. O medie de 66% dintre angajatorii chestionați se așteaptă să obțină o 

rentabilitate a investiției în perfecționare și recalificare în decurs de un an. [...] 

Companiile trebuie să investească în măsurători mai bune ale capitalului uman și social prin 

adoptarea unor indicatori de mediu, sociali și guvernanță (ESG) și corelate cu măsuri reînnoite 

de contabilitate a capitalului uman.” (Forumul Economic Mondial, 2020, p. 6) 

Tendințele italiene, conform aceluiași raport, arată următoarele tendințe emergente în 

materie de competențe: 

Se pare că Inteligența Emoțională este recunoscută ca un factor important care ar putea contribui la industria 

muncii și există o solicitare explicită de perfecţionare și recalificare, având în vedere noile nevoi ale companiei 

și ale lucrătorilor. 

 

Cercetările și articolele care sunt alese pentru acest raport național sunt foarte specifice și se referă doar la 

sectoare specifice, sunt preponderent academice și arată că tema este nou apărută în contextul național. 

3.2 Italia 
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3.1.2 Cercetare, documente sau surse consultate 

1. ABILITĂȚI SOCIALE CARE GENEREAZĂ VALOARE: COMPETENȚE TRANSVERSALE PENTRU 

INDUSTRIE 4.0   Martina Pezzoli 

 
Lumea muncii s-a schimbat drastic în ultimul deceniu, confruntându-se cu o criză care a schimbat 

sistemul tradițional de productivitate și transformându-l în ceea ce este definit ca VUCA1: piața muncii 

se distinge prin ”Velocitate, Incertitudine, Complexitate și Ambiguitate” și companiile care s-au 

confruntat cu acest lucru într-un mod bun sunt cele care au putut să se adapteze și să-și imagineze 

noi modele de afaceri și organizaționale care ar putea răspunde noilor nevoi și care pun în centrul 

reflecțiilor emoțiile umane și indivizii înaintea lucrătorilor. Așadar, astăzi se poate vorbi de abilități 

sociale la locul de muncă, ca urmare evidentă a unei evoluții în care se cere să se acorde mai mult 

credit competențelor transversale în locul valorificării doar a celor tehnice. 

În această secțiune a volumului analizat aici, se precizează că lucrul cu abilități sociale apare ca o 

necesitate nu numai în raport cu lumea antreprenorială, ci și cu lumea educațională, deoarece pun 

bazele potrivite pentru intrarea studenților pe piața muncii. 

 

Când menționăm abilitățile sociale, includem și Inteligența Emoțională ca parte a acestora, așa cum a 

afirmat Forumul Economic Mondial, în Raportul Viitorul locurilor de muncă din 2020 - printre 

competențele interfuncționale: așa cum se menționează în introducere, există o cerere mare de acest fel 

de abilități conectate la piața muncii și există o mare nevoie de perfecţionare. 

 

Abilitățile care, în conformitate cu managerii de resurse umane, ar fi cele mai importante astăzi, sunt: 

Rezolvarea problemelor în situații complexe 

o Gândire critică  

o Creativitate 

o Managementul oamenilor  

o Coordonarea cu membrii echipei  

o Inteligența emoțională 

o Capacitate de judecată și luare a deciziilor  

o Orientare către servicii 

o Negociere  

o Flexibilitate cognitivă 
 

În sondajul anterior din 2015, nu se menționează Inteligența Emoțională (IE) și, în general, 

abilitățile emoționale ocupă mai mult teren în cel mai recent. 

În contextul unei reflecții asupra pieței muncii, autorul spune că abilitățile sociale și abilitățile 

tehnice sunt ca cele două componente ale ADN-ului: abilitățile comportamentale și cognitive 

sunt legate de cele tehnice și ambele ar trebui evaluate în mod egal. Abilitățile tehnice 

reprezintă ceea ce putem face, în timp ce abilitățile sociale reprezintă modul în care o facem. 

(Martina  Pezzoli) 
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2. ROLUL TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE, AUTOEVALUAREA DE BAZĂ ȘI 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN DIFICULTĂȚILE DE LUARE A DECIZIILOR ÎN CARIERĂ. 

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi, și Reuven Bar-On 

 
Acest studiu examinează rolul trăsăturilor de personalitate, autoevaluarea de bază și inteligența 

emoțională (IE) în dificultățile de luare a deciziilor în carieră. Conform studiilor anterioare menționate în 

această cercetare (Gati et al., 1996; Nilsson et al., 2007; Saka & Gati, 2007; Albion & Fogarty, 2002.) 

lipsa de pregătire este primul tip de dificultate care poate fi întâmpinată atunci când se abordează 

procesul de luare a deciziilor în carieră, iar acest lucru poate rezulta dintr-o lipsă de motivație, 

nehotărâre și/sau convingeri disfuncționale. De asemenea, trăsăturile de personalitate sunt de obicei 

recunoscute pe scară largă ca fiind acelea care pot influența și pot împiedica, de asemenea, procesul de 

luare a deciziilor: indivizii stabili se confruntă cu mai puține probleme în situații de luare a deciziilor în 

carieră. La aceste cercetări se mai adaugă o altă ramură și este cea privind autoevaluarea de bază (CSE): 

 

“Judge, Erez, Bono și Thoresen (2003) s-au referit la acest concept ca fiind autoevaluare 

fundamentală în relație cu valoarea de sine percepută, eficacitatea și abilitățile 

individuale. Mai succint, autoevaluarea de bază se referă la un concept de ordin superior 

definit de obicei de patru factori cheie: (a) stima de sine, (b) autoeficacitate, (c) tendința 

de a avea un stil cognitiv și explicativ negativ, și (d) loc de control.” (Di Fabio, Palazzeschi, 

Reuven Bar-On, 2012, 119). 

În cele din urmă, Inteligența Emoțională este, de asemenea, o variabilă în situația procesului de luare a 

deciziilor în carieră. Scopul studiului este de a verifica dacă IE ”poate explica un procent semnificativ de 

variație incrementală în comparație atât cu trăsăturile de personalitate, cât și cu autoevaluarea de bază în 

explicarea dificultăților de luare a deciziilor în carieră.” (Di Fabio, Palazzeschi, Bar-On, 2012, 121). 

 

Pentru a evalua modul în care acești factori influențează rezultatele unui proces de luare a 

deciziei de carieră, studiul a implicat 232 de studenți italieni (din 12 cursuri universitare diferite 

din Florența) cărora li s-a cerut să răspundă la chestionare: instrumentele alese pentru a efectua 

evaluarea și analiza au fost: 

o Chestionarul Big Five al lui Caprara, Barbaranelli și Borgogni (1993), care a evaluat 

trăsăturile de personalitate; 

o Scala de autoevaluare de bază, în versiunea italiană a lui Di Fabio & Busoni (2009) 

pentru a evalua CSE 

o Bar-On Emotional Quotient Inventory în versiunea italiană a lui Franco & Tappatà 

(2009), pentru a evalua inteligența emoțională și 
o Chestionar privind dificultățile de luare a deciziilor în carieră, în versiunea italiană a lui 

Di Fabio & Palazzeschi (2010). 

 

Rezultatele cercetării arată că ipoteza a fost corectă: autoevaluarea de bază, Inteligența 

Emoțională și trăsăturile de personalitate afectează cele trei dimensiuni ale dificultăților de luare a 

deciziilor în carieră atunci când își schimbă numerele și procentele; cu alte cuvinte, IE adaugă o 

variație incrementală semnificativă în comparație cu trăsăturile de personalitate și cu 

autoevaluarea de bază în prezicerea dificultăților de luare a deciziilor în carieră. 
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Rezultatele sunt cu adevărat interesante, deoarece atrage atenția asupra rolului adesea subestimat al IE 

în dificultățile de luare a deciziilor în carieră, oferind noi oportunități de cercetare și posibilități de 

intervenție precum training-uri specifice, parcursuri educaționale specifice, strategii de intervenție în 

consilierea și dezvoltarea carierei. 

 

3. PROMOVAREA ȘI SPORIREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE: APLICAȚII ÎN DOMENIUL 

CRIMINALISTIC 

Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci 

 
Analizarea Inteligenței Emoționale la locul de muncă poate însemna și investigarea modului în care 

IE poate fi un beneficiu pentru anumite domenii de muncă, această cercetare a fost aleasă pentru a 

lumina modul în care acest lucru este aplicabil în domeniul criminalistic în special. Este într-adevăr 
posibil să se extrapoleze date interesante și cu privire la joburi similare care necesită aceleași 
competențe (locuri de muncă în care există o legătură puternică cu clientul în ceea ce privește 

implicarea și o nevoie puternică de abilități de negociere și asertivitate). 

 

Studiul dorește să promoveze programe care să ia în considerare IE ca materie predabilă: subliniază că 
recunoașterea importanței sale ca abilitate de bază pentru a deveni un profesionist de succes și, de 

asemenea, considerarea acesteia ca parte a programei criminalistice poate deveni o bună practică 
pentru studenți la drept și avocați. 

 

Potrivit autorilor prezentului studiu, există patru ramuri ale IE (Mayer e Salovey, 1997) care se concentrează 
pe capacitatea de a pune IE în practică și care trebuie luate în considerare pentru a da o definiție adecvată a 

ceea ce IE este și pentru a defini modul în care poate fi important pentru domeniul criminalistic: 

o Percepția, evaluarea și exprimarea emoțiilor ca abilitatea de a identifica 

propriile emoții și emoțiile celorlalți. 
o Modul în care folosim emoțiile ca abilitatea de a crea o conexiune între emoții 

și decizii, gânduri și capacitatea de a genera atitudini de rezolvare a 

problemelor, putere de decizie, autoeficacitate și comunicare. 

o A înțelege emoțiile ca abilitatea de a vedea legătura dintre diferite emoții și de 

a prezice schimbarea dintre o emoție și alta. 

o Manipularea emoțiilor în noi înșine și a celorlalți ca strategie de reglare și 
adaptare a efectului pe care se dorește să-l provoace în funcție de eficacitate. 

 

În acest context, considerând IE fundamentală pentru dezvoltarea fiecărui individ în cele mai 

diverse aspecte ale vieții, în fiecare situație în care cineva trebuie să interacționeze cu o altă ființă 

umană, pare relevant să se facă o reflecție asupra domeniului criminalistic, fiind o profesie cu 

adevărat interactivă în care și emoțiile ar trebui să-și aibă locul, dar de obicei sunt lăsate deoparte 

în favoarea logicii și raționalității. 
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Acest scepticism față de emoții a fost întotdeauna o frână pentru practica criminalistică, dar în 

ciuda încercărilor limitate de inserare a competențelor emoționale în domeniul criminalistic, trebuie 

spus că exercitarea unei profesii în acest domeniu necesită nu numai o cunoaștere suficientă a 

mecanismelor procedurale în vigoare în domeniul criminalistic, dar și abilități psihologice pentru a 

oferi răspunsurile potrivite la momentul potrivit. Pe scurt, juristul trebuie să știe să asculte persoana 

și să înțeleagă cum funcționează mintea umană. Profesia de avocat se bazează pe o relație 

emoțională de colaborare și alianță între jurist, client, contraparte și ceilalți actori. 

 
Profesia de avocat se bazează pe trei abilități emoționale: persuasiune, comunicare și a știi să 

influențezi pentru a ajuta clientul să înțeleagă mai bine interesele și prioritățile. Dacă viitorilor 

avocați li s-ar preda abilitățile necesare pentru a primi, înțelege, evalua, gestiona încărcătura 

emoțională legată de experiența clientului lor, i-ar face mai buni profesioniști, mai buni consilieri, 

mai buni negociatori și mai buni comunicatori. 

 
De asemenea, este foarte interesantă în studiu comparația dintre judecător și lider care trebuie 

să îmbrățișeze toată calitatea unuia: un judecător trebuie să ia în considerare toate emoțiile 

legate de încărcătura emoțională pe care o poartă toți actorii, trebuie să ia  decizii cu fermitate 

și să desfășoare comunicări adesea dificile între părți, de obicei cu un număr mare de tensiuni. 

Pentru înalta responsabilitate a rolului său, un judecător trebuie să garanteze încrederea 

celorlalți prin punerea în aplicare a abilităților emotive și sociale, imparțialitatea, 

temperamentul și comportamentul în general. Este clar că, pentru a face acest lucru, este 

important să aibă sau să dobândească toate abilitățile legate de IE, în special conștientizarea 

emoțională, ca abilitatea de a recunoaște ce emoții sunt prezente într-un context specific. 

 
Autorii concluzionează studiul subliniind importanța introducerii în Italia a unor cursuri 

pregătitoare, care ar putea oferi viitorului jurist competențe legate de Inteligența Emoțională, 

lucru care se desfășoară în SUA, în timp ce Italia rămâne în urmă. 

 
 

4. CAZUL AMADORI: APROVIZIONAREA MCDONALDS. EQ, IMPLICARE ȘI PERFORMANȚĂ 

STUDIU DE CAZ SIX SECOND 

 
În 2009, Amadori, companie lider în sectorul agroalimentar italian, a încheiat un parteneriat cu 

Six Seconds, The Emotional Intelligence Network, pentru a dezvolta abilități mai puternice de 

conducere a oamenilor pentru manageri, ca parte a unui proces deja început de a pune o valoare 

mai mare pe importanța Inteligenţei Emoţionale în procedurile companiei. Scopul a fost ca 

managerii de top și de mijloc să aibă noi abilități și perspective de ”Inteligentă emoțională” care 

să le permită să conducă schimbările complexe care erau în curs. 
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Rezultatul a fost un studiu de trei ani realizat de Six Second, care evaluează legăturile dintre 

inteligența emoțională, performanța lucrătorilor, implicarea organizațională și performanța 

organizațională. ”S-a descoperit că inteligența emoțională prezice 47% din variația scorurilor 

managerilor în managementul performanței corporative. Inteligența emoțională a fost, de 

asemenea, corelată masiv cu creșterea angajamentului organizațional, cu 76% din variația 

angajamentului prezisă de coeficientul emoțional al managerilor. În cele din urmă, fabricile cu 

implicare organizațională mai mare au obținut rezultate mai mari, construind un lanț valoric de: EQ 

-> Implicare -> Performanță. În această perioadă, (trei ani) cifra de afaceri a angajaților a scăzut și 

cu 63%” (pag. 2) 

 
Cei trei factori cheie pe care s-a construit studiul sunt, după cum s-a menționat mai sus: 

performanță, implicare și inteligență emoțională și scopul său a fost să răspundă la trei întrebări.: 

o Afectează inteligența emoțională performanța individuală?  
o Afectează inteligența emoțională implicarea organizației? 
o Implicarea organizațională are impact asupra performanței organizaționale? 

 

Conform rezultatelor studiului, răspunsul este întotdeauna afirmativ la cele trei întrebări. Nivelul de 

implicare, performanță și EQ au fost măsurate prin diferite sisteme care sunt mărcile înregistrate ale 

Six Seconds fiind o organizație axată pe Inteligența Emoțională și având propriile instrumente 

dezvoltate care sunt disponibile în studiul menționat. Toate filialele Amadori au fost implicate într-

un training de dezvoltare a competențelor sociale legate de Inteligența Emoțională și prevăd: ”În 

general, se poate spune că în câțiva ani de utilizare a sistemului de management al performanței și 

talentelor am asistat la o îmbunătățire a competențe manageriale ale întregii structuri și mai ales în 

cele ale managementului mediu.” ”Acesta este un rezultat deloc neglijabil, deoarece afectează atât 

cultura corporativă, cât și abordarea managementului față de schimbare și complexitate. Putem 

spune cu siguranță că trainingul s-a dovedit decisiv în împingerea managerilor și a managerilor de 

mijloc spre îmbunătățirea abilităților de conducere și spre aplicarea în cel mai bun caz a practicilor 

de dezvoltare a personalului oferite de departamentul nostru.”2* 
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5. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI AUTOEFICACITATEA LA UN EȘANTION DE PROFESORI DE 

LICEU ITALIENI 

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi 

 
Prezentul studiu își propune să analizeze importanța și efectul Inteligenței Emoționale în context 

școlar, privind cadrele didactice. 

 
Majoritatea studiilor academice și-au concentrat într-adevăr atenția asupra deținerii de 

către studenți a abilităților de inteligență emoțională și asupra rolului pe care aceste 

abilități îl joacă asupra realizărilor academice, în timp ce acest studiu pornește în schimb 

de la baza luării în considerare a rolului profesorilor ca promotori și îndrumare pentru 

dobândirea de către elevi a IE: ”profesorii care promovează abilitățile de inteligență 

emoțională subliniază valoarea diferențelor individuale, îmbunătățesc munca în grup și 

capacitatea de rezolvare a problemelor și canalizează elevii să dezvolte competențe 

sociale adecvate” (Kaufhold & Johnson, 2005). 

 
Pentru a fi în mod corespunzător un ghid, un profesor trebuie să fie pregătit corespunzător și, deseori, 

profesorii își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de pregătire pe această temă și se simt reticenți în 

a-și asuma acest rol. De asemenea, este posibil ca profesorul cu o autoeficacitate scăzută (care nu 

performează bine) să aibă și o Inteligență Emoțională mai scăzută (Di Fabio, Palazzeschi)., 2008, p. 

316). 

 
De aceea, prezentul studiu dorește să analizeze relația dintre IE și autoeficacitatea profesorilor la 

profesorii din școlile italiene folosind o scară de măsurare specifică și să demonstreze dacă există vreo 

diferență în IE în raport cu sexul/vârsta profesorilor și tipologia școlilor. 

 

Au fost implicați o sută șaizeci și nouă de profesori de liceu din Toscana, 111 femei și 58 de bărbați, 

cu vârsta cuprinsă între 29 și 64 de ani; instrumentele utilizate au fost Bar-On Emotional Quotient 

Inventory: Short (Bar-On, 2002), pentru a obține scorul Emotional Intelligence și Ohio State Teacher 

Efficacy Scale (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001) pentru a evalua auto-eficacitatea 

profesorului. 

 
Rezultatele testelor (prin răspunsurile la diferite chestionare) au arătat că profesorii mai tineri au un 

nivel mai ridicat de Inteligență Emoțională decât cei mai în vârstă și par să aibă abilități emoționale și 

sociale mai mari, care le permit să păstreze contactul cu ei înșiși și cu ceilalți în mod mai eficient și să 

folosească emoțiile pentru a face față presiunii și problemelor care pot apărea în clasă. 

 

În ceea ce privește genul, profesorii de sex masculin par să fie mai conștienți de propriile emoții și se 

descriu ca fiind mai capabili să-și exprime sentimentele și să-și comunice nevoile, în timp ce profesorii 

femei pot stabili mai ușor relații interpersonale cooperante, satisfăcătoare și constructive și se descriu 

ca buni ascultători care înțeleg sentimentele altora. 
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Nu există date interesante despre posibilele diferențe în ceea ce privește tipul de școli. 

 

Analiza generală a corelației dintre IE și autoeficacitate a arătat prezența unui număr mare de 

corelații între aceste ultime două, la nivel global și în cele trei dimensiuni ale sale de eficacitate 

în strategiile de instruire, eficacitate în managementul clasei și eficacitate în implicarea 

elevilor. 

 

O Inteligență Emoțională mai mare a fost legată de o mai mare eficacitate personală a 

profesorului în capacitatea de a gestiona sala de clasă, de a motiva și implica elevii și de a folosi 

strategii de predare adecvate și, în general, această corelație în sine este deja rezultatul pe 

care și-a dorit acest studiu să-l atingă. Se poate emite și următoarea schemă: Inteligența 

Emoțională a profesorilor crește autoeficacitatea profesorilor care ajută la dezvoltarea 

Inteligenței Emoționale a elevului. Un alt aspect care a apărut este importanța cursurilor care 

vizează profesorii în ceea ce privește IE. 

 
 

6. OAMENI: BUNE PRACTICI ITALIENE 

 
Six Seconds, rețeaua menționată mai sus, care, printre alte subiecte, se concentrează pe aducerea 

în prim-plan a Inteligenței Emoționale la locul de muncă, a realizat și raportat două studii 

transformate în buna practică a metodei de evaluare-formare-rezultate în două firme italiene 

diferite: Ydreia, companie specializata in Managementul Resurselor Umane si Gambro Dasco, 

companie specializată în producția de dispozitive medicale. 

 
Obiectivele Ydreia au fost de a sprijini dezvoltarea abilităților de management, formarea echipelor, 

îmbunătățirea abilităților de comunicare internă și integrarea oamenilor. După ce a văzut o dezvoltare rapidă a 

companiei, care a pus sub presiune angajații, Managementul a decis să investească în abilități sociale pentru a 

crea un mediu mai plăcut și mai productiv. Six Seconds a conceput o intervenție bazată pe practici de team 

building (formare în aer liber pentru stimularea dezvoltării abilităților socio-emoționale, care vizează toți 

angajații) și coaching pentru manageri și CEO (despre dezvoltarea abilităților de leadership și abilități de 

comunicare cu un mecanism de feedback-uri și partajare). 

 

Un chestionar a fost dat înainte și la șase luni după formare, iar rezultatele arată că a existat o 

îmbunătățire semnificativă a dezvoltării personale a competențelor de IE (+8,4%). Acest lucru 

demonstrează cât de importantă este implicarea întregii echipe în procesele de perfecţionare, dar 

şi a individului atunci când se ţine cont de multitudinea de abilităţi pe care cineva le poate aduce 

şi trebuie bine evaluat în cadrul unei companii. 
 

Gambro Dasco, cel de-al doilea studiu de caz, a avut ca scop îmbunătățirea creșterii manageriale a 

liderilor de echipă: aceștia au fost implicați într-un training de 6 luni, centrat pe autodezvoltare, 

dobândirea de abilități sociale și auto-conștientizare prin cursuri de coaching, evaluări, formări în 

aer liber și follow-up-uri. 
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Impactul instruirii a fost de succes: IE s-a îmbunătățit între 6 și 10%. 

 

Acest lucru arată că un parcurs educațional integrat în cadrul unei companii poate fi fructuos și în ceea ce privește 

managementul oamenilor, oferind instrumente și know-how pentru a aborda punctele slabe și problemele critice, 

cum să motivezi lucrătorii și cum să gestionezi relațiile. 

 
 

7. ESTE INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ CHEIA SUCCESULUI  

La Repubblica 

 
Acest articol al unui celebru ziar italian afirmă că, conform unei cercetări a grupului Sodexo, 34% 

dintre agențiile de recrutare, atunci când caută talente, apreciază foarte mult Inteligența 

Emoțională a unui candidat pentru un post și acordă un mare credit acestei competențe în timpul 

interviurilor. 

 

De asemenea, în articol, autorul spune că crearea unui mediu de lucru favorabil devine o tendință, 

pentru a favoriza dezvoltarea Inteligenței Emoționale care să fie de ajutor pentru a compensa 

nevoile de cunoștințe tehnice și de specialitate. 

 
Articolul urmărește definiția IE înapoi la Daniel Goleman, care se referă la ea ca fiind capacitatea de a 

recunoaște și conștientiza  emoțiile și sentimentele proprii și ale altora și de a putea face față acestora: o 

calitate nu ușor de evaluat. Potrivit unei echipe de cercetători de la Universitatea Yale, posesiunea 

personală și capacitatea de a fi inteligent emoțional este supraestimată de majoritatea oamenilor (80%), 

dar în același timp nu este dificil să înveți cum să fii inteligent emoțional: cu pregătiri adecvate IE poate 

crește cu aproape 70%. În zilele noastre, lucrătorii îndeplinesc mai multe sarcini și se simt mai puțin luați 

în considerare și nesiguri cu privire la viitorul lor în domeniul muncii. De aceea, managerii trebuie să fie 

capabili să aibă și să utilizeze abilități de management legate de emoții și comunicare și să le traducă în 

tehnici de leadership strategic, pentru a crea condiții adecvate de lucru pentru fiecare angajat și medii 

psihologice adecvate. Goleman însuși afirmă că astăzi lucrătorii sunt mai puțin răbdători față de ”șefii 

răi”, incapabili să asculte nevoile oamenilor. 
 

Pe scurt, mediile de lucru care sunt mai concentrate pe sentimentele și emoțiile umane pe 

lângă aptitudinile clasice și tehnice ale fiecărui muncitor sunt mai destinate să facă profit și să 

dureze mai mult. 
 

CEO-ul Sodexo afirmă, după cum relatează ziarul, că pentru a ne putea descurca într-o lume 

în continuă schimbare, caracterizată de economia globală și schimbările demografice, IE este 

esențială. Mediul de lucru și relațiile dintre colegi, clienți, manageri joacă un rol major și ar 

trebui să fim capabili ca indivizi și nu doar ca lucrători să ne exprimăm acel spectru de emoții 

pe care îl avem. 
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8. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ. EVALUARE ȘI INSTRUIRE PENTRU A EVALUA 

ȘI A ÎMBUNĂTĂȚI STILUL DE LEADERSHIP ȘI ABILITĂȚILE EMOȚIONALE ALE MANAGERILOR DIN 

PROFESIILE SOCIO-SANITARE 

Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno 

 
Prezentul studiu, bazat pe recunoașterea recentă a importanței IE pentru performanța 

muncii, are ca scop investigarea abilităților emoționale ale managerilor, rezistența la 

schimbare și stilul de leadership în contextul sectorului de sănătate. Managerii sunt în centrul 

atenției cercetării de față datorită rolului lor recunoscut de lideri care, nu numai că au rolul 

de a supraveghea, planifica și controla, dar ar trebui să aibă și rolul de a inspira lucrătorii, 

pentru a crea și susține o viziune comună pentru a promova o sentiment de apartenență și 

angajament. Aceste ultime puncte sunt strict legate de abilitățile sociale și de Inteligența 

Emoțională ca întreg concept. 

 
Pornind de la această ipoteză, ideea este de a demonstra că, pentru a fi un bun manager, trebuie să 

posezi un nivel ridicat de IE și un nivel scăzut de rezistență la schimbări și că acestea două sunt legate. 

 
Studiul a implicat 38 de manageri care lucrează în Italia, într-un Institut Oncologic, care au fost 

invitați să-și evalueze mai întâi abilitățile emoționale, stilul lor de conducere și rezistența la 

schimbare printr-o autoevaluare. Apoi au fost implicați într-o sesiune de formare care a durat 3 luni 

și după 8 luni li s-a cerut să-și reevalueze abilitățile. Instrumentele care au fost folosite pentru 

evaluări sunt: MSCEIT (Testul de inteligență emoțională Mayer Salovey Caruso), utilizat pentru 

evaluarea inteligenței emoționale (versiunea italiană de Curci & D'Amico, 2011), Scala de leadership 

transformațional a fost evaluată prin intermediul scalei dezvoltate de Rafferty și Griffin (2004) și 

rezistența la schimbare prin versiunea italiană a Scalei Oreg (2003). 

 
În timpul instruirii, managerii au avut timpul și oportunitatea de a discuta subiecte precum 

conștientizarea de sine, empatia și managementul schimbării din perspectiva dezvoltării 

organizaționale. 

 
Rezultatele datelor comparative arată că corelația dintre nivelul de IE și leadership, precum și dintre 

IE și rezistența la schimbări sunt în concordanță cu ceea ce era de așteptat: acest studiu a 

confirmat, de fapt, că, pe măsură ce capacitatea managerului de a-și gestiona emoțiile proprii și ale 

celorlalți crește, rezistența la schimbare scade, acea schimbare care anterior era văzută ca fiind 

negativă pentru efectele pe care le putea avea asupra practicilor zilnice de muncă și asupra lor 

înșiși. Este demonstrat într-adevăr că IE este legată de o atitudine mai puțin strictă împotriva 

schimbărilor: aceste date par deosebit de interesante, deoarece sugerează nevoia managerilor de a 

lucra la propriile abilități de management și de a-și regla emoțiile proprii și ale celorlalți pentru a 

obține o stare de spirit mai adaptativă și mai consolidată. 
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Pe de altă parte, crescând abilitățile de recunoaștere a emoțiilor, conștientizarea de sine ca 

lider carismatic scade: acest lucru poate fi explicat ținând cont de faptul că, după instruire, 

managerii au fost în general mai conștienți de complexitatea tratării acestor subiecte și abilități 

și au văzut aceeași întrebare dintr-o perspectivă diferită și mai profundă. 

 
 

9. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI INSTRUMENTE DE PLANIFICARE ȘI CONTROL 

Ernesto Visentin 

 
Scopul acestui studiu italian din 2007 este de a considera instrumentele sistemelor de măsurare și 

control a performanței utilizate pentru managementul afacerii nu doar ca instrumente raționale, 

tehnice, ci și ”emoționale”: în acest fel ar putea fi posibil să se țină seama și de emoțiile obiective 

printre toate celelalte. Aceste noi instrumente ar putea îmbogăți companiile și mecanismul de 

lungă durată de învățare și de îmbunătățire, pentru a obține procese mai fluide pornind de la o 

formulare corectă a strategiilor și obiectivelor. 

 
Potrivit studiului de față, ar părea o strategie bună de a extinde procese foarte tehnice de 

management, planificare și control, deja utilizate în rândul companiilor, cu Inteligența Emoțională. 

Efectul ar fi un grad mai mare de încredere în sine și reciprocă, colaborare, inovație și bunăstare. 

 
Această combinare a acestor două aspecte ar fi mai benefică pentru: 

Mecanismul de luare a deciziilor care s-ar îmbunătăți; 

o Evaluarea rezultatelor companiilor care ar fi mai eficiente  

o Implementarea strategiei ar fi facilitată 

 

Modificările de făcut asupra instrumentelor vor viza adâncirea relației cauză-efect dintre 

combinația economică și rezultate, pentru a urmări cauza cea mai profundă prin extinderea de 

la sfera rațională la cea emoțională: aceasta ar ajuta companiile să fie mai mult conștiente de 

abilitățile lor și să fie mai orientate spre misiunile lor. 

 

În companii, IE poate fi amestecată cu inteligența rațională pe trei niveluri: la nivelul 

individului, la nivelul organizației și la nivelul lumii generale a muncii; pe aceste trei niveluri 

instrumentele sistemelor de măsurare a performanței și control pot oferi și o contribuție 

”culturală” dacă sunt folosite ca mijloace de verificare în loc de mijloace de control sau 

judecată într-o perspectivă evolutivă. 

 
Un exemplu concret despre cum să puneți acest lucru în practică este să luați în considerare adresarea  

următoarelor întrebări: 

  Care sunt veniturile economice, strategice, organizaționale și emotive ale proiectului? 

o Care sunt costurile economice, strategice, organizatorice și emotive ale proiectului? 
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Al doilea curs ales precizează că oferă studentului noțiunile de bază și cunoștințele pentru a-

și dezvolta și consolida Inteligența Emoțională, prin tehnici și instrumente practice de 

creștere a conștientizării de sine prin a învăța să-și înțeleagă și să-și gestioneze emoțiile prin 

exerciții practice. Elevul va putea, de asemenea, să înțeleagă emoțiile celorlalți și astfel să-

și îmbunătățească relațiile interpersonale. 

 
Lecțiile acoperă următoarele subiecte: 

o Puterea emoțiilor; emoție și reacție; minte rațională și minte emoțională; 

arhitectura creierului nostru; IQ și inteligență emoțională 

o Ce este Inteligența Emoțională și componentele ei; conştiinţa de sine; incapacitatea 

de a-și citi emoțiile; emoții conștiente și inconștiente 

o A știi să gestionezi emoțiile; anxietate; depresie  

o A sti sa motivezi; motivație pozitivă 

o Empatia și cum se dezvoltă; inteligența socială și componentele sale Dezvoltare 

emoțională; recunoaşterea emoţiilor altora  

o Competenţă emoţională 

o Inteligența emoțională la locul de muncă; critică constructivă/distructivă; a știi să 

creeze o atmosferă care prețuiește diversitatea; Măsurați-vă inteligența emoțională. 

3.1.2 Concluzie 
Scopul studiului a fost de a arăta, la scară națională, importanța și atenția care se acordă 

Inteligenței Emoționale la locul de muncă. 

În Italia, toate cercetările și studiile care sunt publice și online sunt concentrate în principal pe 

ipoteza specifică a importanței unei pregătiri pentru a promova abilitățile legate de Inteligența 

Emoțională în contextul specific și restrâns al unor profesii. Din păcate, există multe alte cercetări 

și studii care nu sunt liber accesibile, care au părut valoroase și în optica prezentului raport. 

După cum s-a văzut mai sus în cercetare, studiile au examinat rolul pe care IE l-ar putea avea 

potențial în locurile de muncă (criminalistică, sănătate, predare) care sunt în contact direct cu 

clienții/oamenii (studenți, pacienți) și doar unele sunt generale și discută importanța în sine a 

acestei aptitudini la locul de muncă. 

Majoritatea abordării studiilor constă în utilizarea unei scale de măsurare pentru a evalua nivelul 

de IE înainte și după cursurile de formare oferite de companii/organismele instituționale și pentru 

a demonstra că efectele sunt benefice pentru acei lucrători sau manageri care au participat la 

traininguri și coaching. 

Se pare atunci că, în ciuda lipsei unor studii generale, acele cercetări specifice subliniază 

necesitatea introducerii unor parcursuri educaționale și cursuri de formare care vizează companii 

și lucrători, astfel încât Inteligența Emoțională să poată deveni parte a competențelor forței de 

muncă la nivel național: este timpul să nu considerați doar raționalitatea și abilitățile tehnice ca 

fundament al unui sistem de lucru bun, ci și abilitățile emoționale, factorii umani și să apreciați 

lucrătorii pentru abilitățile lor emoționale. 
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Puncte cheie ale raportului național din Italia 
Printre concluziile desprinse din stadiul tehnicii în Italia găsim relevante: 

Raportul privind viitorul locurilor de muncă din 2020: acest raport evidențiază domeniile de nișă de 

lucru în legătură cu competențele transversale. 

 
 Abilitățile care, potrivit managerilor de HR, sunt cele mai importante în zilele noastre sunt 

Rezolvarea problemelor în situații complexe 

o Gândire critică 

o Creativitate 

o Managementul oamenilor 

o Coordonarea cu membrii echipei 

o Inteligența emoțională 

o Abilități de judecată și de luare a deciziilor 

o Orientare către servicii 

o Abilitati de negociere 

o Flexibilitatea cognitivă 

 

Constatăm că, conform studiilor efectuate de Judge, Erez, Bono și Thoresen (2003) în concordanță 

cu Di Fabio, Palazzeschi, Reuven Bar-On, 2012, 119), aceștia consideră că autoevaluarea este 

fundamentală în raport cu valoarea de sine percepută, eficacitatea și abilitățile individuale. În așa 

măsură încât este fundamentală în efectuarea evaluărilor. Prin urmare, nu trebuie să uităm acest 

concept cheie: Autoevaluarea. 

 
Într-un alt document ni se menționează că există patru ramuri ale IE (Mayer și Salovey, 1997) 

care se concentrează pe capacitatea de a pune IE în practică și care trebuie luate în considerare 

pentru a da o definiție adecvată a ceea ce IE este și pentru a defini modul în care poate fi 

relevantă pentru domeniul criminalistic: 

o Percepția, evaluarea și exprimarea emoțiilor ca abilitate de a identifica propriile 

emoții și pe cele ale altora. 

o Modul în care folosim emoțiile ca abilitate de a crea o conexiune între emoții și 

decizii, gânduri și capacitatea de a genera atitudini de rezolvare a problemelor, 

putere de decizie, autoeficacitate și comunicare. 

o Înțelegerea emoțiilor ca abilitatea de a vedea legătura dintre diferite emoții și de a 

prezice schimbarea dintre o emoție și alta. 

o Managementul emoțiilor proprii și ale altora ca strategie de reglare și adaptare a 

efectului pe care se dorește să-l provoace în ceea ce privește eficacitatea. 
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Studiile sectoriale prezentate în stadiul tehnicii evidențiază importanța Inteligenței Emoționale nu 

numai în lumea afacerilor, ci și în lumea școlară și academică, dovadă fiind studiile lui Annamaria Di 

Fabio, Letizia Palazzeschi, Letizia Palazzeschi și Annamaria Di Fabio. 

În toate acestea, managementul emoțiilor este menționat ca un concept cheie. 

La rândul nostru, găsim temeiuri pentru a considera exprimarea emoțiilor ca un concept cheie. 

În cele din urmă, este necesar să vorbim despre tipul de cursuri care se dezvoltă în Italia pe tema 

Inteligenței Emoționale. 

 
 Printre conţinuturi găsim: 

Citirea emoțiilor 

o Cunoașterea potențialului emoțional și a tiparului emoțional 

o Cum să gestionăm anxietatea și incertitudinea și să le transformăm în resurse. 

o Cunoașterea modelelor de IE dezvoltate de Goleman, Ekman și a modului în care 

acestea pot ajuta în rolul managerial. 

o Puterea emoțiilor; emoție și reacție; minte rațională și minte emoțională; 

arhitectura creierului nostru; IQ și inteligență emoțională. 

o Ce este Inteligența Emoțională și componentele ei; conştiinţa de sine; 

incapacitatea de a citi propriile emoții; emoții conștiente și inconștiente 

o A știi să gestionăm emoțiile; anxietate; depresie  

o A știi să motivăm; motivație pozitivă 

o Empatia și dezvoltarea ei; inteligența socială și componentele ei; inteligența 

socială și componentele ei 

o Dezvoltarea emoțională; recunoaşterea emoţiilor altora  

o Competenţa emoţională 

o Inteligența emoțională la locul de muncă; critică constructivă/distructivă; a știi 

cum să creăm un mediu care prețuiește diversitatea; măsurarea inteligenței 

voastre emoționale 
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3.3.1 Introducere 

Acest raport național din Austria prezintă o introducere în tema Inteligenței Emoționale în spațiul de 

lucru din această țară. Inteligența emoțională la locul de muncă este de o importanță semnificativă 

în Austria, astfel încât această analiză a literaturii de specialitate a oferit informații despre teorii și 

studii care analizează legătura dintre IE și succesul la locul de muncă, satisfacția angajaților, 

sănătatea mintală a angajaților etc. Au fost examinate treisprezece subiecte și acestea au fost: 

1) 1) Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

2) 2) Beneficiile Inteligenței Emoționale la locul de muncă 

3) 3) Competențele unui lider bun legate de Inteligența Emoțională 

4) 4) Competențele unui bun antreprenor legate de IE 

5) 5) Relația dintre succesul unui angajat și abilitățile sale de inteligență emoțională. 

6) 6) Caracteristicile unui lider și competențele acestora. 

7) 7) Abilități necesare pentru a fi un lucrător și angajator cu inteligență emoțională. 

8) 8) Studii, date sau cercetări privind impactul competențelor legate de Inteligența Emoțională și 
succesul companiei și/sau lucrătorului. 

9) 9) Motivarea la locul de muncă pentru angajați 

10) 10) Auto-motivare pentru angajatori 

11) 11) Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții. 

12) 12) Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

13) 13) Inteligența emoțională și cum să păstrați talentul în companii 

 
In urma tabelului sunt compilate date din sursele folosite și o concluzie în care putem vedea care sunt 

punctele centrale în domeniu în Austria. 

3.3.2 Cercetare, documente sau surse consultate 
Inteligența emoțională la locul de muncă este un subiect foarte discutat în Austria. Țara a fost, de 

asemenea, gazdă a Conferinței internaționale privind inteligența emoțională în organizații: ”Dezvoltarea și 

aplicarea IE”, unde Departamentul pentru Managementul Resurselor Umane și Leadership, Universitatea de 

Științe Aplicate din Salzburg, Austria, a invitat cercetători, manageri, educatori și practicieni pentru a se 

alătura unei noi conferințe internaționale interesante despre inteligența emoțională în organizații 

desfășurată la Salzburg, Austria. Discuția a fost despre modul în care Inteligența emoțională este un jucător 

major în procesele de schimbare, leadership, managementul resurselor umane și marketing. 

Când am efectuat revizuirea literaturii de specialitate, am analizat toate subiectele date, totuși în acest 

raport am decis să ne concentrăm mai ales pe subiecte de management al emoțiilor cu colegii, liderii și 

clienții, precum și pe inteligența emoțională și legătura acesteia cu productivitatea și păstrarea talentului. 

3.3 Austria 
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3.3.3 Concluzie 

Ce este Inteligența Emoțională? 
IE este adesea împărțită în trei părți principale: Percepția Emoțională, Evaluarea Emoțională și 

Reglarea Emoțională. Înțelegerea și controlul răspunsurilor emoționale ne permite să ne 

concentrăm mai bine pe productivitate și colaborare cu ceilalți la locul de muncă. 

 

O altă parte importantă a IE este echilibrul dintre viața profesională și viața privată, poate duce 

la o productivitate mai mare și la satisfacția angajaților. S-a găsit, de asemenea, o corelație 

între IE ridicată și performanța de negociere, care este crucială în diverse domenii. 

 

alte concepte găsite sunt abilitățile de eficiență emoțională și socială, care sunt: aprecierea de 

sine, aprecierea celorlalți, conștientizarea receptivă, curajul și succesul autentic. 

 

Impactul IE asupra rezultatelor la locul de muncă va fi diferit, în funcție de diferitele categorii 

de locuri de muncă. Este evident că locurile de muncă în care angajații trebuie să aibă 

interacțiuni extinse cu clienții (de exemplu, în vânzări sau servicii pentru clienți) sau cu colegii 

(de exemplu, echipele de proiect) trebuie să se bazeze mai mult pe capacitățile lor emoționale 

decât în anumite alte locuri de muncă (de exemplu, muncitori de linie în producție). 

 
Există linii directoare pentru manageri și HR cu privire la modul de cultivare a abilităților de 
inteligență emoțională la nivel de companie. În primul rând, este important să se identifice 
competențele cheie de IE care sunt importante pentru forța de muncă. Și apoi identificați și 
dezvoltați formarea vizată pe niveluri și funcții de carieră. 
Procesul de aplicare: 

1. Selectați pentru Inteligență emoțională. 

2. Începeți de la conducere pentru a evalua Inteligența Emoțională și pentru a obține acceptarea. 

3. După programul pilot senior leader, lansați o inițiativă voluntară la nivelul întregii companii. 

4. Evaluați eficacitatea programului. 

 
Inteligența emoțională și managementul talentelor 

În zilele noastre, managerii sunt expuși unei presiuni din ce în ce mai mari și trebuie să-i facă față 

motivându-și în același timp angajații la performanță ridicată și la învățare pe tot parcursul vieții, 

întrucât angajații mulțumiți sunt cheia succesului. În acest context, termenii de competențe sociale, 

Inteligență Emoțională, EQ în loc de IQ și leadership emoțional au fost folosiți din ce în ce mai frecvent 

în ultimii ani. Ca manager, este important să-ți menții angajații motivați. Există două tipuri de 

motivație: financiară și non-financiară. Pentru a crește productivitatea și a menține implicarea 

ridicată a angajaților, concentrarea pe motivatorii non-financiari este crucială. 

Competențele de conducere pot fi împărțite în competențe cognitive, personale, sociale și 

funcționale. Există, de asemenea, 6 Principii de Leadership: Orientare către obiective, Contribuție la 

întreg, Concentrare pe câteva lucruri, Orientare către punctele forte, Încredere, Optimism. 
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Puncte cheie ale raportului național din Austria 
 

Studiul austriac subliniază încă o dată importanța Inteligenței Emoționale ca element cheie în 

procesele de schimbare, leadership, managementul resurselor umane și marketing. Aceasta este 

ceea ce arată studiul Departamentului de Management al Resurselor Umane și Leadership al 

Universității de Științe Aplicate din Salzburg. 

 

Dintre documentele furnizate, se arată că competențele de conducere pot fi împărțite în cognitive, 

personale, sociale și funcționale. Există, de asemenea, 6 principii de conducere: Orientare spre 

obiectiv, Contribuție la întreg, Concentrare pe câteva lucruri, Concentrare pe punctele forte, 

Încredere, Optimism. 

Nu știm nimic despre tipul de cursuri care există și dacă acesta este un concept la care se lucrează. 
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3.4.1 Introducere 
Acest document ne arată nevoia de a cunoaște studiile de cercetare și materialul existent 

privind Inteligența Emoțională și relația acesteia cu lucrătorii și angajatorii în cea mai 

bună performanță a muncii lor. 

 

În acest sens, documentul se bazează pe rapoarte cantitative și calitative care arată 

necesitatea de a avea lucrători cu un nivel ridicat de Inteligență Emoțională și beneficiile 

pe care le găsim în companie atât în ceea ce privește calitatea, cât și îmbunătățirile 

proceselor de producție. 

În general, trebuie să înțelegem care sunt cele 5 tipuri fundamentale de Inteligență 

Emoțională. Abilități care compun Inteligența Emoțională: 

 
Empatia 

Constă în a ști să-i recunoști pe ceilalți, cu emoțiile și ideile lor. A fi empatic înseamnă a înțelege 
ce simt oamenii din jurul nostru și de ce simt asta. 
La locul de muncă, practicarea comportamentului empatic îmbunătățește relațiile în echipă, 
comunicarea și performanța. 
Înțelegerea celorlalți și a fi înțeles va face mai ușor pentru angajați să se lucreze și să coopereze 
unii cu alții. Această abilitate joacă un rol esențial în a ști care sunt nevoile celorlalți și în a nu 
ezita să oferiți ajutor. Practicarea sa este la fel de simplu cu a întreba ”cum se simte colegul 
meu?”, ”are nevoie de ajutor?”, ”pot să fac ceva pentru el sau ea? 
De asemenea, va îmbunătăți aprecierea. Empatia este adesea răsplătită. 

 
Motivația 

Aceasta este capacitatea de a nu renunța, de a nu spune ”nu pot”. Trebuie să avem întotdeauna în 

vedere că suntem capabili să realizăm ceea ce ne dorim. Dar trebuie să ne stabilim și obiective 

realiste. 

Pentru a avea o motivație bună este foarte important să se lucreze la sentimentele care sunt 

capabile să o diminueze. Unele dintre acestea sunt: Sentimentul de obligație: ”Trebuie să-mi găsesc 

un loc de muncă”, ”Trebuie să fac ceea ce mi s-a spus să fac”. Lamentarea: ”Nu vor să mă ajute”, 

”Am prea multă muncă”, ”nimeni nu vrea să mă angajeze”. Frica: ”Dacă greșesc, s-ar putea să fiu 

concediat”, ”Dacă încerc să obțin un loc de muncă mai bun, s-ar putea să nu iau notă bună”. Vina: 

”Dacă nu aș fi făcut acea greșeală, am fi terminat treaba mai devreme”, ”Dacă ar fi făcut-o colegul 

meu, sunt sigur că ar fi ieșit mai bine”. Resentimente: ”Am muncit atât de mult ca să termin acest 

proiect și nimeni nu l-a apreciat”, ”M-am luptat atât de mult pentru a obține acel job și m-au 

concediat”. 

Toate aceste atitudini și emoții fac persoana să creadă că situația este mai gravă decât este în 

realitate și că motivația îi este afectată. 

3.4 Spania 
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Conștiință de sine 

Aceasta este conștientizarea de sine. Constă în a ne cunoaște punctele forte și punctele slabe, 

obiectivele noastre în viață și modul în care dorim să le atingem. 

Pentru perioadele de șomaj, va fi importantă. În acest moment, autocunoașterea ne poate ajuta să 

știm ce ne face diferiți de ceilalți: ce calități avem, cum le putem consolida în căutarea noastră? 

Practicarea autocunoașterii ne va îmbunătăți Inteligența Emoțională. Trebuie să știm și să 

interiorizăm ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când are loc un fel de stimul, la ce se 

datorează, cum să-l acceptăm sau să-l schimbăm în mod corespunzător? 

Trebuie să ne investigăm pe noi înșine, acțiunile și emoțiile noastre: ce ne provoacă tensiune, furie 

sau frustrare și de ce are această capacitate? 

 
Auto-reglare sau autocontrol 

"Oricine se poate enerva - este ușor. Dar să fii supărat pe persoana potrivită, la intensitatea potrivită, la 

momentul potrivit, pentru motivul potrivit și în modul corect... nu este ușor." - Aristotel. 

Suntem animale emoționale și, de multe ori, suntem guvernați de iraționalitățile noastre. Cu toate acestea, 

trebuie să fim capabili să ne controlăm impulsurile atunci când apar evenimente neprevăzute, să le 

gestionăm și să putem vedea partea pozitivă a fiecărei situații negative. 

Într-o perioadă de șomaj, a ști cum să ne auto-reglăm emoțiile ne va împiedica să cădem în gânduri 

defetiste. Pentru a face acest lucru, trebuie să identificăm instrumentele pe care le avem pentru a schimba 

aceste atitudini atunci când încep să apară. 

Înainte de a ne lăsa purtați de un impuls negativ, trebuie să ne gândim dacă reacția noastră va fi cea 

corectă, iar dacă nu, trebuie să încercăm să o modelăm. Să ne lăsăm purtați de răspunsurile noastre 

emoționale poate fi foarte periculos și dăunător, atât pentru noi, cât și pentru colegii noștri. 

 
Abilități sociale 
Printre cele mai importante abilități sociale se numără următoarele: 

o Conducerea unui grup de oameni. 

o A fi capabil să motiveze în termeni de obiectivele specifice.  

o Ascultarea și îngrijirea celor care au nevoie să fie ascultați.  

o Convingerea membrilor unui grup să efectueze anumite lucrări.  

o Conciliere, negociere sau mediere în procesele conflictuale. 

o Plăcut, captivant sau seducător atât în viața afectivă, cât și în cea profesională. 

o Potrivit cercetărilor efectuate de mai multe universități din SUA și de școala de afaceri 

ESSEC, Inteligența Emoțională este un predictor al succesului în carieră. Studiul 

menționează că ”ajută angajații să dezvolte relații interpersonale mai puternice și 

abilități de conducere, ceea ce duce la recompense financiare mai mari”. 

o  
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Leadership and Emotional Intelligence 

”Managerii sunt angajați pentru intelectul și expertiza lor în afaceri și concediați pentru lipsa 

inteligenței emoționale” - Goleman. 

 
După cum am spus anterior, Inteligența Emoțională este la fel sau mai importantă decât IQ-ul. Și, 

potrivit lui Goleman, este cel mai bun predictor al cui va fi cel mai bun lider dintr-un grup. 

Buna gestionare și identificare a emoțiilor nu are legătură cu capacitățile intelectuale, dar este, 

fără îndoială, unul dintre cei mai buni indicatori ai inteligenței. În situații de tensiune sau stres, 

această abilitate este pusă la încercare. 

De aceea lucrătorii care știu să-și gestioneze emoțiile vor ști să conducă o echipă cu succes. Nu 

numai că vor fi mai capabili să desfășoare abilități de persuasiune și motivare, dar vor înțelege 

mai bine membrii grupului lor, vor ști să relaționeze cu ei și să-i ajute în complicațiile lor. 

Studiile și materialele furnizate în raportul nostru ne vor ajuta să înțelegem importanța 

Inteligenței Emoționale ca și coloană vertebrală a muncii în echipă și vor aduce multiple beneficii 

la nivel personal și de afaceri. 

 

3.4.2 Cercetare, documente sau surse consultate 
Găsim următoarele studii științifice deosebit de relevante: 

o meta-analiză a inteligenței emoționale și a atitudinilor de muncă. -Chao 

Miao.  

o Inteligența emoțională de la Universitatea din Salisbury: impactul unui lider 

asupra productivității într-un mediu de distribuție. - Universitatea Herbert 

Callahan Brandman 

o Inteligența emoțională și performanța angajaților: un studiu experimental 

bazat pe intervenții - Universitatea Muhammad Munir din Narowal 
 

În loc să fie documente interpretative, ele sunt studii riguroase din punct de vedere științific, care 

depășesc emiterea unei păreri. 

 

În ceea ce privește studiile efectuate în Spania constatăm că Muñoz și Bisquerra (2006) ilustrează 

aplicarea unui program de educație emoțională pentru dezvoltarea competențelor emoționale, cu un 

design pretest-posttest cvasi-experimental cu un grup de control și folosind atât controlul de grup și 

folosind atât instrumente cantitative, cât și tehnici calitative. 

 

Rezultatele arată progrese în grupul experimental de studenți în capacitatea de a face față 

relațiilor interpersonale și în reducerea stresului psihosocial. Pe de altă parte, la finalul 

intervenției, cadrele didactice au observat o îmbunătățire a relațiilor cu elevii lor, care a 

luat forma unei empatii mai mari, deschideri din partea elevilor față de profesori în 

exprimarea conflictelor în relațiile cu colegii lor, o motivație crescută și o creștere a 

numărului de elevi cu colegii lor. cu colegii de clasă, motivație sporită și gândire mai 

pozitivă în fața conflictului. 
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În sfârșit, autorii evidențiază că programul a avut un impact semnificativ asupra cadrelor 

didactice, întrucât toți profesorii din grupul experimental și-au exprimat interesul față de 

program, pentru a continua să lucreze în această linie de intervenție în educația emoțională. 

 

La locul de muncă, Sánchez, Guillén și León (2006) au analizat rolul potențial al sentimentelor 

de competență și autoeficacitate și autoeficacitatea profesională percepută în adaptare la 

personalul din administrația publică, autoeficacitatea profesională percepută în abordarea 

psihosocială. 

 

Riscurile profesionale psihosociale (de exemplu, suprasolicitarea cu muncă sau ambiguitatea 

rolului) ca dimensiune modulantă a epuizării. Autorii găsesc un rol de moderare diferențial al 

auto-eficacității autopercepute asupra epuizării, dar care este în funcție de condițiile specifice 

de muncă. Astfel, constatările lor arată că, în condiții de supraîncărcare a muncii, nivelurile 

ridicate de autoeficacitate pot fi un protector al epuizării, în timp ce nivelurile ridicate de 

autoeficacitate pot fi un protector al epuizării, în timp ce autoeficacitatea ridicată. 

 

Autoeficacitatea ridicată în condiții de ambiguitate a rolului crește probabilitatea de a suferi de 

burnout. În lumina acestor rezultate, autorii sugerează necesitatea dezvoltării de profiluri 

ocupaționale și hărți de risc psihosocial împreună cu programe de intervenție adaptate acestor 

profiluri care să minimizeze factorii de risc psihosocial și potențialii factori de risc ai factorilor 

de risc și potențialul resurselor personale ale lucrătorilor. 

 
Alte studii relevante: 

În documentul intitulat ”Beneficiile Inteligenței Emoționale la locul de muncă” (Engel & Völkers), am 

găsit un studiu de afacere care ne arată și în care putem aprecia principalele avantaje ale unui nivel 

ridicat de Inteligență Emoțională în mediile de lucru, precum: 

o Productivitate crescuta 
o Creșterea vânzărilor 
o Stabilitate mai mare a lucrătorilor 
o Lucrători cu un nivel ridicat de satisfacție 
o Servicii mai bune pentru clienți 
o Mai bună comunicare în afaceri 

 

Deosebit de relevante sunt informațiile furnizate în documentul: ”5 competențe de inteligență emoțională 

de aplicat la locul de muncă”. În acest document se raportează mecanismele pe care trebuie să le articulăm 

în cadrul Inteligenței Emoționale pentru a oferi atitudinile și instrumentele care ne vor permite să dezvoltăm 

competențele de a ne simți deplini și de a contribui la locul de muncă. Conform acestui raport și cu referire 

la raportul numit O meta-analiză a Inteligenței Emoționale și a atitudinilor de muncă, toate există deja în 

noi, este vorba doar de a le activa în mod conștient. 
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În felul acesta distingem fundamental: 

1. Conștientizarea de sine 

2. Autoreglare 

3. Automotivarea 

4. Managementul relațiilor 

5. Managementul schimbării 

 
Și, în sfârșit, nu există nicio îndoială că există o relație între Inteligența Emoțională și abilitățile sociale, 

iar în măsura în care această relație dintre Inteligența Emoțională și abilitățile sociale este întărită, va fi 

un factor foarte important în dezvoltarea persoanei. 

 
În conformitate cu punctul anterior, în studiul ”Impactul Inteligenței Emoționale la locul de muncă în 

10 fapte”, putem observa incidența Inteligenței Emoționale în factori multipli și diverși; 

o Succes. 

o Satisfacția muncii. 

o Performanţă 

o Productivitate. 

o Leadership. 

o Inovaţie 

o Autocontrol. 

o Adaptare. 

o Reziliență 

o Burnout 

 

3.4.3 Concluzie 
Trebuie să luăm în considerare că, deși nivelul de cunoștințe generale despre Inteligența 

Emoțională în Spania a crescut în ultimii ani, este încă ceva foarte nou în cadrul IMM-urilor, fiind 

adesea atomizat în sectorul marilor corporații sau al companiilor de management HR. 

Este rolul nostru să acționăm ca prospectori în același timp în care investigăm cunoștințele pe 

care IMM-urile le au despre acest concept. 

Dificultatea de a putea măsura cu indicatori cantitativi impactul pe care îl generează este o 

dificultate suplimentară care ne arată de ce există lipsa sau inexistența datelor cantitative și a 

rapoartelor statistice comparative. 

Majoritatea documentelor consultate leagă succesul profesional cu un set de abilități printre care 

regăsim multe competențe legate de Inteligența Emoțională. 

 

Un lider bun trebuie să fie o persoană care are o serie de caracteristici care depășesc 

cunoașterea pură. Vorbim despre competențe sociale, empatie, motivație, autocontrol și 

managementul emoțiilor. Va trebui să stabilim pe baza unor studii comune care dintre aceste 

competențe sunt necesare în cadrul proiectului nostru DISAWORK. 
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Puncte cheie ale raportului național din Spania 
 

În ceea ce privește datele obținute în Spania, am constatat că cunoștințele despre problemele 

Inteligenței Emoționale sunt destul de ridicate la nivel academic și în domeniul studiilor de 

învățământ superior: universitar și formare profesională. La nivel de business întâlnim realități 

foarte diferite despre cunoașterea Inteligenței Emoționale, găsind pe de o parte companii foarte 

angajate în sprijinul lucrătorilor inteligenți emoțional cu departamente de resurse umane foarte 

implicate, iar pe de altă parte companii mici și micro în care problemele Inteligenței Emoționale 

și posibilele beneficii ale lucrătorilor care o îmbunătățesc, nu sunt cunoscute. 

 
Documentele justificative și concluziile pe care le tragem din acestea includ: 

Studiul lui Muñoz și Bisquerra (2006) ne arată cum prin dinamica care promovează Inteligența 

Emoțională, elevii și profesorii obțin beneficii atunci când vine vorba de gestionarea relațiilor 

interpersonale și în gestionarea stresului și anxietății. 

Concluzii similare pot fi găsite în studiul Sánchez, Guillén și León (2006), la locul de muncă. 

 
Și în sfârșit, în documentul Engel & Völkers găsim un studiu de afacere care ne arată și în care 

putem aprecia principalele avantaje ale unui nivel ridicat de Inteligență Emoțională în mediul de 

lucru, precum 

o Productivitate crescută 

o Vânzări crescute 

o Stabilitate sporită a angajaților 

o Lucrători cu un nivel ridicat de satisfacție 

o Serviciu mai bun pentru clienți 

o Mai bună comunicare în afaceri 

 

Deosebit de relevante sunt informațiile furnizate în documentul ”5 competențe ale Inteligenței Emoționale 

de aplicat la locul de muncă:”: 

1. Conștientizarea de sine 

2. Autoreglare 

3. Automotivarea 

4. Managementul relațiilor 

5. Managementul schimbării 
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Îmbunătățirea culturii companiei 

O implicare mai bună în echipă 

Performanță bună la lucru 

Sentiment de apartenență (la muncă). 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.5.1 Introducere 
Dale Carnegie a spus: ”Când lucrați cu oameni, amintiți-vă că nu lucrați cu creaturi logice, ci cu 

creaturi emoționale”. 

David Caruso a spus: ”Este foarte important să înțelegem că Inteligența Emoțională nu este 

opusul IQ-ului, nu este triumful inimii asupra minții – este singura intersecție dintre cele două”. 

 

Cei mai buni lideri/manageri/antreprenori sunt conștienți de sine nu numai de emoțiile lor, ci și 

de slăbiciunile și limitările lor, precum și de punctele lor forte. Companiile cu o bună Inteligență 

Emoțională se bucură de multe avantaje, inclusiv: 

 

 
 
 

CUM 
 
să devii mai inteligent din punct de vedere emoțional? 

Fiți atenți la felul în care vă simțiți 

Practicați auto-reglarea 

Fiți conștienți de punctele forte și slăbiciuni emoționale 

Ascultați ce au de spus alții și evitați ”dramele de birou” 

Concentrați-vă pe ceea ce vă place la munca dvs. 

Deveniți mai empatici  

3.5 România 
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3.5.2 Cercetare, documente sau surse consultate 
Principalele resurse (relevante) folosite ca referințe pentru investigație pot fi văzute mai jos: 

 

1) Inteligența emoțională în leadership 

2) 6 moduri grozave în care oamenii cu Inteligență Emoțională răspund la presiune 

3) Cum să-ți motivezi angajații conform Piramidei Nevoilor a lui Maslow - de la cei care au 
nevoie de siguranță la cei care au nevoie de recunoaștere socială 

4) 3 cauze pentru care angajații își pierd motivația 

5) Trăsături de personalitate și caracteristici ale unui antreprenor 

6) Studiu: angajații se simt motivați de beneficii, cum ar fi asigurarea privată de sănătate 

7) Strategiile de retenție ale angajaților într-o lume dinamică 

8) Inteligența emoțională: Ce este și cum influențează relațiile profesionale 

9) Inteligența emoțională, barca de salvare a organizațiilor aflate în criză 

10) 6 strategii pentru motivarea și păstrarea celor mai buni angajați 

11) Cele mai importante beneficii pe care le doresc angajații față de ceea ce își doresc 
angajatorii de la lucrători - ”Supunere și muncă la timp” 

  

Informațiile colectate pe baza diverselor resurse au oferit o contribuție bună asupra modului în care 

este ”demonstrată” Inteligența Emoțională în România (și viziune mai largă). Cercetarea a arătat că 

există 3 cauze cele mai frecvente pentru care angajații își pierd motivația la locul de muncă: 

1) Lipsa auto-eficienței. 

2) Rutină. 

3) Valori nepotrivite 
 

În general, abilitățile de conducere sunt testate în ”vremuri tulburi”, iar un lider adevărat are nevoie 

de inteligență emoțională pentru a face organizația să treacă printr-o criză. Anxietate cu privire la 

sursele de finanțare, frustrări privind imposibilitatea continuării activității în forma stabilită inițial, toate 

acestea îl pot tenta pe antreprenor să abandoneze afacerea. Pentru a evita acest lucru, Inteligența 

Emoțională este ”arma” care trebuie folosită. 
 

Companiile consideră angajații cu Inteligență Emoțională ca fiind foarte valoroși din mai multe motive. 

Mai jos sunt identificate șase motive principale: 

1) Oamenii cu Inteligență Emoțională răspund, nu reacționează. 

2) Oamenii cu Inteligență Emoțională sunt autentici; ei nu se ascund. 

3) Oamenii cu Inteligență Emoțională gândesc înainte de a vorbi. 

4) Oamenii cu Inteligență Emoțională se descurcă mai bine în situații dificile. 

5) Oamenii cu Inteligență Emoțională practică autocontrolul. 

6) Oamenii cu Inteligență Emoțională au o privire de ansamblu. 
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 Au fost colectate și abilități și comportamente specifice pentru un bun antreprenor: 

Comunicare 

o Facilitarea întâlnirilor și a procesului de luare a deciziilor 

o Viziune și planificare strategică 

o Rezolvarea conflictelor și negocierea 

o Management de proiect 

o Lucrul cu oamenii 

o Prezentări publice 

o Lucru in echipa 

o Luarea deciziilor 

o Asumarea riscurilor 

 

Motivația unui angajat poate fi influențată atât de factori interni, cât și externi. Nu doar pachetul 

salarial sau beneficiile contribuie la motivarea unui angajat, dar pot fi identificate și alte motive cărora 

li se acordă mai puțină atenție. Managerii sunt sfătuiți să comunice cu angajații și să identifice, pe 

cât posibil, cauzele reale ale lipsei de motivație a acestora, pentru a putea apoi aplica o strategie 

adecvată. 

 
Angajații buni ar trebui păstrați în companie cât mai mult timp posibil – un punct forte al IE. Dar ce face 

un manager sau un antreprenor când nu știe să-și păstreze cei mai buni angajați? Studiile au arătat 8 

dintre cele mai bune ”strategii utile de fidelizare a angajaților”: 

1) Stabiliți discuții individuale mai devreme sau separat de evaluările regulate. 

2) Colectați feedback de la angajați. 

3) Fiți deschis la talentele angajaților voștri. 

4) Asigurați-vă că conducerea vă cunoaște echipa. 

5) Arătați-le că echilibrul dintre profesional și personal este important pentru dvs. 

6) Spuneți întotdeauna mulțumesc. 

7) Fiți disponibil în mod regulat pentru o discuție, în special una care vorbește despre următorii pași în cariera 
unui angajat. 

8) Asigurați-vă că locul de muncă efectiv este unul plăcut. 

 
O bună practică de Inteligență Emoțională poate oferi o mai bună înțelegere a celor mai 

importante diferențe în așteptări și nevoi în ceea ce privește relația angajat-angajator. Studiile 

arată că, atunci când nevoile sunt privite dintr-o singură direcție/viziune, există discrepanțe între 

ceea ce angajatorii văd ca fiind cel mai important și ceea ce angajații văd ca fiind cel mai 

important. 
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Rezultatele unui studiu care a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 678 de 

muncitori și 1.000 de angajatori, folosind metodologia CATI (Interviuri telefonice asistate de 

calculator) în perioada martie – aprilie 2018. 

ANGAJAT 

Supunere și muncă la timp 

Bonus salarial (viziune: cea mai importanta) 

Competență (58%) 

Respectarea termenelor limită (52%) 

Loialitate (22%) 

Încredere (26%) 

Experienţă (28%) 

ANGAJATOR 

Vreau să fiu apreciat 

Tichete de masă cadou (viziune: cea mai importantă) 

Competență (66%) 

Respectarea termenelor limită (37%) 

Respectarea angajamentelor (40%) 

Încredere (49%) 

Experiență (37%) 
 
 

3.5.3 Concluzie 
Inteligența emoțională joacă un rol important nu numai în bunăstarea, ci și în succesul dvs. la 

locul de muncă. Pentru ca obiectivele fiecăruia dintre noi să fie atinse, este necesar să îndeplinim 

patru condiții care alcătuiesc Inteligența Emoțională: 

 
 Cunoașterea de sine: identificarea propriilor dorințe, emoții și valori. 

 
Conștientizare socială: capacitatea de a primi emoțiile și gândurile celorlalți. 

 
Autocontrol: capacitatea de a controla emoțiile negative, recunoașterea greșelilor și flexibilitate. 

Managementul relațiilor: influenţa asupra interlocutorilor şi prevenirea conflictelor. 

 
Cercetarea a definit că există trei nevoi speciale ale oamenilor (în special ale angajaților) asupra 

cărora trebuie să se concentreze: 

Nevoia de securitate. 

Nevoia de recunoaștere. 

Nevoia de a aparține 

 

Abilitățile sociale sunt, de asemenea, foarte apreciate la locul de muncă, deoarece conduc la o mai 

bună comunicare și o cultură a companiei mai pozitivă. S-ar putea să vă întrebați de ce este importantă 

Inteligența Emoțională în afaceri și de ce aveți nevoie de ea. Dacă vrei să aveți succes la locul de 

muncă, inteligența emoțională este esențială pentru succesul vostru. Liderii stabilesc tonul organizației 

lor. Comunicând cu empatie, vă puteți susține mai bine echipa, în același timp îmbunătățindu-vă 

performanța individuală. 
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Există dovezi că inteligența emoțională a managerilor explică în mod pozitiv diferențele în rezultatele 

angajaților. Un manager cu abilități remarcabile de management al relațiilor poate inspira, ghida și 

dezvolta membrii echipei, afectând foarte mult performanța și productivitatea echipei. 

 

Empatia este, de asemenea, esențială pentru armonia echipei, deoarece este capacitatea de a se 

conecta emoțional cu ceilalți și de a lua în considerare sentimentele, preocupările și punctele de vedere 

ale acestora. 

 

Inteligența emoțională este pentru toată lumea! Dar depinde de fiecare individ cum și în ce măsură... 
 
 
 
 

Puncte cheie ale raportului național din Romania 
Studiul privind stadiul tehnicii în România este în concordanță cu alte studii unde nu există un nivel 

ridicat de cunoștințe. 

Nu putem filtra datele pe sectoare de activitate dar putem trage câteva concluzii din studiul din 

România. 

 
Companiile consideră angajații cu EQ ca fiind foarte valoroși din mai multe motive. Cele șase motive 

principale sunt identificate mai jos: 

1. Oamenii EQ sunt receptivi, nu reactivi. 

2. Oamenii EQ sunt autentici; ei nu se ascund. 

3. Oamenii EQ răspund, nu reacționează. 

4. Oamenii EQ gândesc înainte de a vorbi. 

5. Oamenii cu EQ fac față mai bine situațiilor dificile.  

6. Oamenii cu EQ practică autocontrolul. 

7. Oamenii cu EQ au o imagine de ansamblu asupra imaginii de ansamblu. 

 
 Au fost colectate și abilități și comportamente specifice pentru un bun antreprenor: 

Comunicare 

o Facilitarea întâlnirilor și a procesului de luare a deciziilor 

o Viziune strategică și planificare 

o Rezolvarea conflictelor și negocierea 

o Management de proiect 

o Lucrul cu oamenii 

o Prezentări publice 

o Lucrul în echipă 

o Luarea deciziilor 

o Asumarea riscurilor 
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Potrivit lui D. Goleman, Inteligența Emoțională este capacitatea de a ne recunoaște propriile 

sentimente față de ceilalți, de a ne motiva și de a ne gestiona adecvat relațiile, relațiile pe 

care le avem cu ceilalți și cu noi înșine. 

 
Pentru a realiza acest lucru, el consideră esențială stăpânirea aptitudinilor personale care determină 

controlul asupra propriei persoane, abilitățile personale care determină autocontrolul (stima de sine, 

motivația și autocontrolul), precum și altele de natură socială care determină gestionarea relațiilor. 

(empatie și abilități sociale). 

 
În lumea muncii de astăzi, cu noile modele de management, competențe precum Inteligența 

Emoțională sunt de o importanță crucială. Pe măsură ce organizațiile evoluează pe piețe mai 

competitive și mai dinamice, restructurarea internă începe să devină parte a globalizării, ceea 

ce duce la schimbări puternice în management și stil de conducere. 

Drept urmare, angajații vor trebui să dezvolte noi caracteristici pentru a se adapta mai bine la 

aceste schimbări organizaționale și pentru a obține rezultate optime. 

După cum am văzut în acest studiu, în toate țările partenere, într-o măsură mai mare sau mai 

mică, Inteligența Emoțională a fost studiată ca un instrument cheie pentru îmbunătățirea 

competențelor și productivității angajaților. 

 
De asemenea, este necesar de menționat că studiile care au fost găsite ne vorbesc despre beneficiile la 
nivel emoțional și cât de important este să avem instrumente care ne permit să controlăm stresul și 
anxietatea. 
 
Există teme și cuvinte cheie care sunt comune tuturor țărilor și în toate studiile precum: 

1. Conștientizarea de sine 

2. Autoreglare 

3. Automotivarea 

4. Managementul relațiilor 

 
 Abilitățile care, potrivit managerilor de HR, sunt cele mai importante în zilele noastre sunt: 

Rezolvarea problemelor în situații complexe 

o Gândire critică 

o Creativitate 

o Managementul oamenilor 

o Coordonarea cu membrii echipei 

o Inteligența emoțională 

o Abilități de judecată și de luare a deciziilor 

o Orientare către servicii 

o Abilități de negociere 

o Flexibilitatea cognitivă 

4. Concluzii generale 
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6.1 Grecia 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Inteligența emoțională, munca emoțională și satisfacția profesională în rândul 

medicilor din Grecia. Cercetarea serviciilor de sănătate BMC 

 
Inteligența emoțională, munca emoțională și satisfacția profesională în rândul 

medicilor din Grecia. Cercetarea serviciilor de sănătate BMC 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Psilopanagioti, Aristea & Anagnostopoulos, Fotios & Mourtou, Efstratia & Niakas, 

Dimitris. 

 

FORMAT 

 
 
 
 
 

 
REZUMAT 

Articol științific 

 
Studiul a avut ca scop investigarea relațiilor, directe și/sau indirecte, 

dintre Inteligența Emoțională, componenta de suprafață a muncii 

emoționale și satisfacția profesională a personalului medical care 

lucrează în asistența medicală terțiară.. 

 
Rezultate: Inteligența emoțională (utilizarea dimensiunii Emotion) a fost corelată 

semnificativ și pozitiv cu satisfacția în muncă, în timp ce a fost observată o 

corelație negativă semnificativă între acțiunea de suprafață și satisfacția în 

muncă. 

În plus, auto-evaluarea emoției a fost corelată negativ cu acțiunea de suprafață. 

S-a descoperit că auto-evaluarea emoțiilor influențează satisfacția în muncă atât 

direct, cât și indirect prin acțiunea de suprafață, în timp ce acest efect indirect a 

fost moderat de gen. 

 
 

 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Trăsătură inteligența emoțională a profesorilor greci de educație specială în 

raport cu epuizarea și satisfacția în munc 

 
Trăsătură inteligența emoțională a profesorilor greci de educație specială în 

raport cu epuizarea și satisfacția în muncă 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Maria Platsidou 

6. Anexe 
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FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Articol științific 

 
Studiul dezvăluie că IE percepută a fost în mod semnificativ legată de 
sindromul de epuizare și de satisfacția în muncă, ceea ce indică faptul că 
profesorii cu IE percepută ridicată sunt susceptibili de a experimenta mai 
puțin epuizare și o satisfacție mai mare în muncă. 

 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Greek Management and Culture 

Greek Management and Culture 

AUTOR(I) sau ORIGINE Charalampos Giousmpasoglou 

 

FORMAT 

 
 
 
 

 
REZUMAT 

Articol științific 

 
Acest studiu manifestă modul în care Grecia trece printr-o transformare 
socială radicală. Toate studiile europene majore menționate în lucrare, 
referitoare la management în relație cu valorile societale și influențele 
culturale, nu au putut prezice efectele devastatoare ale crizei 
economice în țări precum Grecia. 

 
În aceeași notă, organizațiile în general și managerii în special, nu pot rămâne 

neafectați de aceste schimbări, deoarece trebuie să obțină și să mențină un 

nivel minim de aprobare din partea societății pentru a funcționa eficient. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Stilul de conducere și caracteristicile personale ale angajaților din sectorul 
bancar grecesc  
 
Stilul de conducere și caracteristicile personale ale angajaților din sectorul 
bancar grecesc 

AUTOR(I) sau ORIGINE Dimitrios Belias, Gkolia Aikaterini, Athanasios Koustelios, Konstantinos Varsanis 

 

FORMAT 

 

REZUMAT 

Articol științific 

 
Un eșantion de 487 de angajați din sectorul bancar au evaluat leadership-ul 

tranzacțional și transformațional deoarece preferau stilul de conducere. 

 
 
 
 

 

46 



 
 
 
 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Stiluri de conducere și performanță organizațională în întreprinderile grecești 

Stiluri de conducere și performanță organizațională în întreprinderile grecești 

AUTOR(I) sau ORIGINE Pinelopi Chatzivamvaki 

 

FORMAT 

 
 
 
 
 

 
REZUMAT 

Teză 

 
Un studiu va investiga stilurile de conducere în întreprinderile grecești. 

Examinează conducerea, cultura și performanța organizațională și 

concluzionează că: 

”Grecia este caracterizată de multe contradicții precum combinația dintre 

extrem și familiar, modern și tradițional. Oamenii caută un colectivism puternic în 

timp ce rămân la individualismul lor. După cum se pare, grecii doresc cu tărie 

pentru societatea lor ceea ce ei înșiși sunt reticenți să practice și de aceea există 

un mare decalaj între ”așa cum este” și ”cum ar trebui să fie”. A fi un lider 

eficient în Grecia poate fi o provocare dificilă, deoarece trebuie să dezvolți 

flexibilitate și o înțelegere mai profundă a acestor caracteristici ale culturii 

grecești. Cu toate acestea, grecii sunt foarte strălucitori, calmi, relaxați și 

muncitori în același timp. Prin urmare, cu îndrumarea și sprijinul potrivit, ei pot și 

vor oferi mai mult decât se așteaptă.” 

 

 

 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Analiza Inteligenței Emoționale (IE) și Leadership într-o companie mare din 

Grecia 

 
Analiza Inteligenței Emoționale (IE) și Leadership într-o companie mare din 

Grecia 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Kanas Vasileios 

 

FORMAT 

 
 
 

REZUMAT 

Teză 

 
Studiul investighează ipoteza că, dacă – în percepțiile lor – managerii din 

contextul organizațional își manifestă în sarcinile zilnice abilități personale 

precum autoreglarea și autocontrolul și dezvoltă cele trei dimensiuni ale 

Inteligenței Emoționale (abilități sociale, motivație și empatie), dezvoltă apoi 

carisma, motivația intelectuală și considerația individualizată, adică practică 

leadershipul transformațional. 
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Se trece la sublinierea nevoii managerilor de a se concentra pe 
comportamentele antropocentrice. Managerii trebuie să inspire, să fie 
respectați pentru munca lor, să acționeze ca modele, să recompenseze, 
să se adapteze echipei lor și să gestioneze cât mai eficient posibil 
resursele umane care sunt inima unei organizații sănătoase.  

 

 

SUBIECT 

 
 

TITLU 

Inteligența emoțională și munca emoțională: cazul angajaților din sectorul ospitalității 

 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Συναισθηματική Εργασία: η περίπτωση των 

υπαλλήλων υποδοχής ξενοδοχείων 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Konstantinos Galazios 

 

FORMAT 

 
 
 

REZUMAT 

Teză 

 
O analiză critică a diferitelor modele de IE și aplicarea acestora la locul 
de muncă. Domeniile de interes ale cercetării sunt munca emoțională și 
IE, așa cum s-a demonstrat în industria furnizorilor de servicii de 
ospitalitate, în Grecia. 
Studiul se încheie cu propuneri pentru o ”agenda emoțională” care să 
fie inclusă în consilierea de stat în carieră și în ghidurile profesionale. 

 

 
 

SUBIECT 

 
 

TITLU 

Inteligența emoțională în combinație cu munca emoțională în sectorul public din 

Grecia 

 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Δημήτρης Δρένος (Dimitris Drenos) 
 

FORMAT 

 
 
 

REZUMAT 

Teză 

 
Un raport critic al aplicării IE la locul de muncă și diferitele nuanțe, cu 

accent special pe sectorul public din Grecia. 

Studiul sugerează că modelul de EQ la locul de muncă poate funcționa 

ca un antidot la concentrarea tehnocratică asupra IE. 

Cu toate acestea, IE nu este un panaceu și ar trebui examinată prin 

prisma culturii organizaționale. Și sub nicio formă nu trebuie să ia forma 

modelelor anterioare, altfel există întotdeauna pericolul creării de noi 

sisteme de management represiv, care să pună individul drept singurul 

responsabil al managementului său emoțional. 
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SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională la locul de muncă 

 
Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας 

AUTOR(I) sau ORIGINE ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ (Nikolaos Ploumitsakos) 

 

FORMAT 

 
 
 

REZUMAT 

Teză 

 
Studiul evidențiază relevanța și importanța IE atât pentru angajatori, cât și 

pentru angajați la locul de muncă. 

De asemenea, IE este corelată pozitiv cu managementul transformațional. 

În cele din urmă, adoptarea unor astfel de modele inovatoare de guvernare, 

necesită o transformare a culturii organizaționale, nu doar intervenția 

individuală. 
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SUBIECT 

TITLU 

Abilitățile necesare pentru a fi un lucrător și angajator cu inteligență emoțională. 

 
Soft Skills care generează valoare: competențe transversale pentru industrie 4.0 

AUTOR(I) sau ORIGINE Marina Pezzoli 

 

FORMAT 

 
 
 
 
 
 

REZUMAT 

Carte, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2017 

 
Articolul prezintă cele mai importante abilități pentru intrarea pe piața muncii 

conform managerilor de HR: 

• Rezolvarea problemelor în situații complexe 

• Gândire critică 

• Creativitate 

• Managementul oamenilor 

• Coordonarea cu membrii echipei 

• Inteligența emoțională 

• Capacitate de judecată și de luare a deciziilor 

• Orientare către servicii 

• Negociere 

• Flexibilitatea cognitivă 

Articolul definește, de asemenea, abilitățile soft și abilitățile hard. 
 
 

 

 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

 
Rolul trăsăturilor de personalitate, autoevaluarea de bază și inteligența emoțională în 

dificultățile de luare a deciziilor în carieră 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi, and Reuven Bar-On 

 

FORMAT Articol 

6.2 Italy 
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REZUMAT 

Acest studiu examinează rolul trăsăturilor de personalitate, autoevaluării de 

bază și inteligenței emoționale (IE) în dificultățile de luare a deciziilor în 

carieră: demonstrează că IE adaugă o variație incrementală semnificativă 

în comparație cu trăsăturile de personalitate și autoevaluarea de bază în 

prezicerea dificultăților procesului de luare a deciziilor în carieră. Mai mult, 

sugerează că un curriculum specific care să includă și IE ar ajuta la 

pregătirea oamenilor pentru piața muncii. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă  
 

Promovarea și îmbunătățirea Inteligenței Emoționale: aplicații în domeniul 
criminalistic 

AUTOR(I) sau ORIGINE Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Inteligența emoțională (IE) aplicată în domeniul de muncă al criminalisticii: studiul 

dorește să promoveze programe care să ia în considerare IE ca disciplină 

predabilă. Acesta subliniază că recunoașterea importanței sale ca abilitate de 

bază pentru a deveni profesioniști de succes și, de asemenea, luarea în 

considerare a acesteia ca parte a curriculumului criminalistic poate deveni o bună 

practică pentru studenții la drept și avocați. 

 
 

 

 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

& Competențele unui lider bun legate de Inteligența Emoțională 

 
Cazul Amadori: Aprovizionarea McDonalds. EQ, implicare și performanță 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Six Second, The Emotional Intelligence Network 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Website/Articol 

 
Un studiu de trei ani al AMADORI care evaluează legăturile dintre 

inteligența emoțională, performanța individuală, angajamentul 

organizațional și performanța organizațională. 
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SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

 
Inteligența emoțională și autoeficacitatea într-un eșantion de profesori de liceu 

italieni 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Acest studiu pleacă de la luarea în considerare a rolului profesorilor ca 

promotori și îndrumători pentru dobândirea de către elevi a Inteligenței 

Emoționale și demonstrează că Inteligența Emoțională a profesorilor ar 

putea îmbunătăți autoeficacitatea, ceea ce este cu adevărat util pentru 

elevii lor, care și-ar putea dezvolta și Inteligența Emoțională. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

Oameni: Cele mai bune practici Italiene 

AUTOR(I) sau ORIGINE Six Second, The Emotional Intelligence Network 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Website 

 
Două studii de caz italiene despre importanța inteligenței emoționale și a 

formării pentru afaceri: managerii și angajații au fost implicați în diferite 

training-uri și coaching, iar rezultatele arată că este posibil să îmbunătățim, 

investind într-o companie, nivelul de IE și ar fi benefic pentru 

productivitatea afacerii și mediu. 

 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Relația dintre succesul unui angajat și abilitățile sale de inteligență 

emoțională 

 
Este inteligența emoțională cheia succesului 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE La Repubblica 

 

FORMAT Articol din ziar 
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REZUMAT 

Articol italian, conectat la comunicatul de presă al unei firme italiene, care afirmă 

cât de importantă este IE pentru realizări bune la locul de muncă. Mediile de lucru 

care sunt mai concentrate pe sentimentele și emoțiile umane pe lângă abilitățile 

clasice și tehnice ale fiecărui lucrător sunt destinate să facă profit și să dureze mai 

mult. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Competențe ale unui lider bun legate de Inteligența Emoțională 

 
Inteligența emoțională la locul de muncă. Evaluare și instruire pentru a evalua și a 

îmbunătăți stilul de conducere și abilitățile emoționale ale managerilor din 

profesiile socio-sanitare 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Cum se evaluează și se antrenează abilitățile de conducere și inteligența 

emoțională a managerilor din profesiile din domeniul sănătății. Acest studiu a 

confirmat că pe măsură ce capacitatea managerului de a gestiona emoțiile 

proprii și ale celorlalți crește, cu o pregătire adecvată, rezistența la 

schimbare scade. Este deosebit de interesant, deoarece sugerează 

necesitatea ca managerii să lucreze la propriile abilități de management și 

să-și regleze emoțiile proprii și ale celorlalți pentru a obține o stare de spirit 

mai adaptativă și consolidată. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Studii, date sau cercetări privind impactul competențelor legate de Inteligența 

Emoțională și succesul companiei și/sau al lucrătorului. 

 
Inteligență emoțională și instrumente de planificare și control 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Ernesto Visentin 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Potrivit prezentului studiu, ar părea o strategie bună extinderea proceselor 

foarte tehnice de management, planificare și control, deja utilizate în rândul 

companiilor, cu Inteligența Emoțională. Efectul ar fi un grad mai mare de 

încredere în sine și reciprocă, colaborare, inovație și bunăstare. 
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SUBIECT 

 

 
TITLU 

Cursuri universitare sau private despre IE pentru dezvoltarea unei 

cariere personale, de succes 

 
Cursuri private despre IE în italiană 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Mai mulți 

 

FORMAT 

 
 
 

 
REZUMAT 

Site-uri web 

 
Două cursuri educaționale axate pe Inteligența Emoțională, subdisciplinele 

care sunt incluse în curriculum și obiectivele de învățare. 

Se concentrează pe: 

• Citirea emoțiilor 

• Cunoașterea potențialului emoțional și tiparului emoțional 

• Cum să gestionați anxietatea și incertitudinea și să le transformați în 

resurse 

• Cunoașterea modelelor despre IE dezvoltate de Goleman și de alți 

experți 

• A ști să motiveze; motivație pozitivă 

• Ce este Inteligența Emoțională la locul de muncă 
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SUBIECT                                                                                                                                        

TITLU 

AUTOR(I) sau ORIGINE 

 FORMAT 

REZUMAT 

Caracteristicile unui lider și competențele acestora. 

 
Legătura dintre inteligența emoțională și competența de conducere  

Katharina Krenn 

Teză de doctorat 

 
Principii de conducere: Orientare spre obiective, Contribuție la întreg, 

Concentrare pe câteva lucruri, Orientare spre puncte forte, Încredere, Optimism 

 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Relația dintre succesul unui angajat și abilitățile sale de inteligență 

emoțională. 

 
Impactul inteligenței emoționale asupra performanței angajaților 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Hassan Jorfy 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Inteligența emoțională este un factor crucial pentru performanța și 

creșterea organizației și joacă un rol important în performanța 

organizațiilor competitive de astăzi. Constatările studiului indică faptul că 

Inteligența Emoțională are un impact pozitiv asupra nivelului de 

performanță al managerilor și angajaților. Există o relație semnificativă 

între interpersonalul Inteligenței Emoționale și performanță. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Abilitățile necesare pentru a fi un lucrător și angajator cu inteligență 
emoțională.  

Inteligența emoțională la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Radhika Kapur 

 

FORMAT Articol 

6.3 Austria 
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REZUMAT 

Există cinci abilități de eficiență emoțională și socială (ESE), aprecierea de sine, 

aprecierea celorlalți, conștientizare receptivă, curaj și succes autentic. Atunci 

când unui individ i se cere să-și dezvolte în mod adecvat sarcinile și 

comportamentul la locul de muncă, atunci este vital să înțeleagă în detaliu 

eficiența emoțională și socială. Indiferent de calificări și competențe și abilități, 

angajații ar trebui să înțeleagă semnificația și importanța Inteligenței 

Emoționale. În cazul îndeplinirii tuturor sarcinilor, funcțiilor și îndatoririlor 

postului, pe lângă aptitudini și capacități, și Inteligența Emoțională joacă un rol 

la fel de important și duce la realizare. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

 
Relația dintre inteligența emoțională și performanța de negociere: 

constatări preliminare ale unui studiu experimental cu studenți 

internaționali de afaceri  
 

AUTOR(I) sau ORIGINE Andreas Zehetner & Joerg Kraigher-Krainer 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Publicație 

 
Cercetare privind relația dintre IE și performanța negocierilor - date colectate 
de la studenții Universității de Științe Aplicate din Austria Superioară. 
EFECT LINEAR: Există un efect pozitiv direct al IE asupra rezultatului 
negocierilor. Odată cu creșterea nivelurilor de IE, performanța de negociere 
crește, de asemenea. 
O experiență mai mare la locul de muncă crește efectul IE asupra rezultatului 
negocierilor. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

 
Cum vă poate îmbunătăți inteligența emoțională productivitatea 

AUTOR(I) sau ORIGINE Colaboratori antreprenori 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Articol 

 
IE se manifestă pe 3 niveluri: conștientizare și reglementare, empatie și 
abilități sociale. Înțelegerea și controlul răspunsurilor emoționale ne permite 
să ne concentrăm mai bine pe productivitate și colaborare cu ceilalți la locul 
de muncă.
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SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii Un 

studiu despre inteligența emoțională la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Dr. Desti Kannaiah & Dr. R. Shanthi 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Studiu (Jurnalul European de Afaceri și Management) 

 
Studiul confirmă că atât Inteligența Emoțională, cât și echilibrul dintre viața 

personală și viața profesională creează împreună succesul organizațional și 

dezvoltă un avantaj competitiv pentru organizații. Înțelegerea potențialului și a 

talentului pe care îl au angajații și asigurarea diferenței pe care angajații o aduc 

la locul de muncă, făcându-i parte a succesului organizațional. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și productivitatea în companii 

 
Relația dintre inteligența emoțională și performanța la locul de muncă: un 

studiu în context indian 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Priyam Dhani, Anil Sehrawat & Tanu Sharma 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

Articol 

 
IE împreună cu toate componentele sale (Percepția Emoțională, Evaluarea 

Emoțională și Reglarea Emoțională) este corelată semnificativ cu toți 

indicatorii performanței locului de muncă, inclusiv: punctualitate, 

competență, acuratețe și lucru în echipă. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și cum să păstrați talentul în companii 

Inteligența emoțională – setul de abilități esențiale pentru era AI 

AUTOR(I) sau ORIGINE Capgemini Research Institute 

 

FORMAT Raport digital 
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REZUMAT 

Inteligența artificială și automatizarea vor crește cererea de competențe 
IE, deoarece angajații vor avea un rol mai orientat spre clienți/oameni. 

Există o mare nevoie de adaptare a proceselor de angajare, deoarece mai 
puțin de 40% dintre organizații testează abilitățile IE în timpul angajării. În 
special, companiile ar trebui: 

• Să identifice abilitățile cheie de IE care sunt importante pentru forța de muncă 

• Să identifice și să dezvolte formarea vizată pe niveluri și funcții de carieră 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Inteligența emoțională și cum să păstrați talentul în companii A 

fi inteligent în privința inteligenței emoționale 

AUTOR(I) sau ORIGINE Lauren Garris 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol 

 
Profesioniștii în HR și managementul talentelor au oportunitatea de a-și 
îmbunătăți productivitatea organizației, făcând din creșterea Inteligenței 
Emoționale un obiectiv strategic organizațional. Mai jos sunt enumerate 
exemple de pași de urmat: 

1. Selectați pentru Inteligență emoțională; 
2. Începeți de la conducere pentru a evalua Inteligența Emoțională și pentru a obține 

acceptarea; 
3. După programul pilot senior leader, lansați o inițiativă voluntară, la nivel de 

companie; 
4. Evaluați eficacitatea programului. 

 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Auto-motivare pentru angajatori 

 
Motivație: mod remarcabil de a promova productivitatea angajaților 

AUTOR(I) sau ORIGINE Almas Sabir 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Jurnal academic: Jurnalul american de știință și inginerie de management. 

2(3):35, ianuarie 2017. 

 
Managerii care doresc să încurajeze productivitatea ar trebui să depună 
eforturi pentru a se asigura că angajații sunt foarte apreciați și răsplătiți cu 
performanțe diligente ale angajaților. Un motiv este ceea ce determină o 
persoană să acționeze într-un anumit mod sau cel puțin să dezvolte o înclinație 

pentru un anumit comportament. 
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REZUMAT 

Gestionarea motivației este, prin urmare, un element critic al succesului în 

orice afacere; cu o productivitate crescută, o organizație poate atinge niveluri 

mai ridicate de producție. Este ușor de spus când oamenii sunt motivați 

corespunzător, deoarece: a) caută modalități mai bune de a face o sarcină, b) 

le pasă de clienți, c) sunt mândri de muncă și d) sunt mai productivi. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Auto-motivare pentru angajatori 

 
Motivația angajaților – Motivarea personală 

AUTOR(I) sau ORIGINE Punct de tutoriale 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol Online, Punct de tutoriale. 

 
Managerii sau angajatorii din organizațiile mici trebuie să fie automotivați și 

pentru ei automotivarea este cu atât mai necesară cu cât trebuie să-i 

motiveze pe alții. Ca lider de echipă sau manager, veți fi căutat pentru 

reasigurare și îndrumare într-un loc de muncă, iar dacă dați impresia că 

abia vă mișcați, lipsa dvs. de motivație poate deveni contagioasă și se poate 

dovedi dezastruoasă pentru organizație ca întreg. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Auto-motivare pentru angajatori 

 
O poveste de motivație: angajați auto-conduși 

AUTOR(I) sau ORIGINE Sumaiya Mukadam 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Jurnal Academic: Jurnalul Internațional de Resurse Umane și Cercetare 

Industrială 

 
Există două tipuri specifice de motivație: financiară și non-financiară. 

Companiile ar putea fi mai eficiente dacă angajații ar avea un interes 

investit în viitorul companiei. Există nevoi esențiale care trebuie 

îndeplinite pentru ca o persoană, în special un angajat, să aibă succes la 

locul de muncă. 
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REZUMAT 

Angajații alcătuiesc o organizație și, dacă nu au implicare organizațională, 

atunci nu există niciun stimulent pentru a excela la locurile lor de muncă. Două 

motive importante pentru care angajații ar trebui să fie motivați sunt să-și 

atingă propriile obiective personale și obiectivele organizaționale. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții  

Gestionați-vă cultura emoțională. 

AUTOR(I) sau ORIGINE Sigal Barsade and Olivia A. O’Neill 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol în Revista Academică : Harvard Business Review, ianuarie-februarie 2016. 

 
Majoritatea companiilor nu realizează cât de centrale sunt emoțiile 

pentru a construi cultura potrivită. Ele tind să se concentreze pe 

cultura cognitivă: valorile intelectuale comune, normele, artefactele 

și ipotezele care stabilesc tonul general pentru modul în care angajații 

gândesc și se comportă la locul de muncă. Cultura emoțională 

influențează satisfacția angajaților, epuizarea, munca în echipă și 

chiar măsurile ”dure” precum performanța financiară și absenteismul. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții 

Abordarea sentimentelor: Cum să fii un lider conștient emoțional 

AUTOR(I) sau ORIGINE Meghan M. Biro 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol Online Europa antreprenorială: 

 
Mulți lideri cred că emoția este un handicap la locul de muncă, dar 

este de fapt esențială pentru un management bun. Liderii eficienți 

conduc cu emoție. Patru abilități importante: Conștientizarea de sine: 

înțelegerea propriei stări emoționale. Autogestionare: capacitatea de 

a-și controla propriile emoții și reacții. Conștientizare socială: 

capacitatea de a prelua indicii emoționale de la alții. Managementul 

relațiilor: o abordare catre combină comunicarea și formarea 

echipelor cu capacitatea de a gestiona conflictele și de a influența 

angajații. 
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SUBIECT 

TITLU 

Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții  

Cum să îmbunătățiți inteligența emoțională la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Courtney E. Ackerman 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol Online din Psihologia Pozitivă 

 
Modul în care o persoană se comportă cu colegii sau cu angajații săi atunci când au o 

zi proastă este un bun indiciu despre nivelul său de IE/EQ. Formarea în inteligența 

emoțională a sporit productivitatea angajaților și a dus la evaluări mai bune din 

partea conducerii. Dacă un loc de muncă are în general un nivel ridicat de 

inteligență emoțională, probabil că se ocupă bine de schimbare. Inițiativele de 

schimbare sunt probabil luate în serios și realizate cu seriozitate. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții 

 
Munca interdisciplinară în echipă: este pe deplin apreciată influența 

Inteligenței Emoționale? 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Antonette McCallin, Anita Bamford 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Articol Jurnalul Academic, Jurnalul de Management al Asistenței Medicale, 

 
Abilitățile de interacțiune și inteligența emoțională afectează comportamentul și 

performanța echipei. O echipă eficientă are nevoie atât de inteligență 

emoțională, cât și de expertiză, inclusiv abilități tehnice, clinice, sociale și de 

interacțiune, astfel încât munca în echipă să devină mai mare sau mai mică decât 

întregul, în funcție de cât de bine lucrează indivizii împreună. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Managementul emoțiilor cu colegii, liderii și clienții  

Numeroasele fețe ale leadershipului emoțional. 

AUTOR(I) sau ORIGINE Ronald H. Humphrey 

 

FORMAT Articol Jurnal academic: The Leadership Quarterly 
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REZUMAT 

Empatia se dovedește a fi o variabilă importantă care este centrală atât 

pentru inteligența emoțională, cât și pentru apariția leadershipului. Se susține 

că o funcție cheie a conducerii este gestionarea emoțiilor membrilor grupului, 

în special în ceea ce privește sentimentele legate de frustrare și optimism. Se 

demonstrează că manifestările emoționale ale liderilor au un impact mai mare 

asupra percepțiilor liderilor decât conținutul mesajelor liderilor, cel puțin în 

anumite circumstanțe. Se constată că influențele liderilor asupra variabilelor 

procesului emoțional au un impact mare asupra performanței. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Beneficiile inteligenței emoționale la locul de muncă 

 
Inteligența emoțională pentru succesul la locul de muncă. Construirea de relații 

eficiente pentru creșterea productivității muncii 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE GLOMACS 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Curs de formare 

 
Inteligența emoțională este esențială pentru succesul la locul de muncă. Liderii 

și angajații inteligenți din punct de vedere emoțional pot ajuta la construirea de 

relații eficiente pentru creșterea productivității muncii. Înțelegerea și creșterea 

inteligenței voastre emoționale este vitală pentru succesul și potențialul vostru 

de leadership. 
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SUBIECT 

TITLU 

Beneficiile inteligenței emoționale la locul de muncă 

Beneficiile Inteligenței Emoționale la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Engel & Völkers 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage 

 
În acest document putem aprecia principalele avantaje ale unui nivel ridicat de 

Inteligență Emoțională în mediile de lucru, precum: 

• Productivitate crescuta 

• Creșterea vânzărilor 

• Creșterea stabilității lucrătorilor 

• Lucrători cu un nivel ridicat de satisfacţie 

• Servicii mai bune pentru clienți 

• O mai bună comunicare în afaceri 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

Competențe ale inteligenței emoționale la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Cesar Piqueras 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage: https://www.cesarpiqueras.com/inteligencia-emocional-en-el-trabajo- 

competencias 

 
Autorul împarte competențele pe baza cadrului de competențe al 

Inteligenței Emoționale, definit de Goleman în Working with Emotional 

Intelligence (1999): 

Obținerea unei împărțiri între competențe personale și competențe 

sociale: Competențe personale: Autoreglare, Conștientizare de sine, 

Motivație. 

Competențe sociale: empatie și abilități sociale. 
 

6.4 Spania 
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SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

5 competențe de inteligență emoțională de aplicat la locul de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE https://www.unir.net/ 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage 
 

Inteligența emoțională ne oferă atitudinile și instrumentele care ne vor face 

posibil să dezvoltăm competențele de a ne simți plini și de a contribui. Toate 

există deja în noi, este doar o chestiune de a le activa în mod conștient: 

1. Conștientizarea de sine 

2. Autoreglare 

3. Automotivarea 

4. Managementul relațiilor 

5. Managementul schimbării 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

 
Inteligență emoțională și antreprenoriat: competențe cheie pentru a ieși din 

Valea Morții 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE José Antón López-Acevedo 

Vicepresidente del Instituto Europeo de Innovación en Inteligencia Emocional 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage 
 

Caracteristicile personale ale antreprenorului, predictori de succes 

și legate pozitiv și semnificativ de IE 

COMPETENȚA IE PERSONALĂ SAU SOCIALĂ CONEXĂ 

(Goleman/Boyatzis Model 2002) 

Încrederea în sine/Cunoașterea de sine PERSONALĂ  

Capacitatea de a percepe oportunitățile Indirect: Autocunoaștere 

Orientare pentru realizare PERSONAL/ Motivație Extroversie 

Trăsătură de bază de personalitate 

Locus de control (intern) Indirect: Autocunoaștere 

Înclinație spre asumarea riscurilor Indirect: conștientizare de sine, 
autoreglare Capacitate asociativă de creare de rețele Abilități 
SOCIALE/ Sociale
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SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

Antreprenor de management al Inteligenței Emoționale 

AUTOR(I) sau ORIGINE http://www.injuve.es/ 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

http://www.injuve.es/sites/default/files/guia_jovenes_talento_perfilemprendedor 

_7.pdf 

 
Relația dintre competențele legate de Inteligența Emoțională și frica de 

antreprenoriat 

Acest articol contextualizează relația dintre Inteligența Emoțională ca vehicul 

pentru coloana vertebrală a emoțiilor. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

Impactul Inteligenței Emoționale la locul de muncă în 10 fapte 

AUTOR(I) sau ORIGINE Capitalismo Consciente 

 

 
FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional- 

en-el-trabajo-en-10- 

datos/#:~:text=Rendimiento.,los%20datos%20publicados%20por%20TalentSm 

art. 

 
În acest studiu putem observa incidența Inteligenței Emoționale în factori 

multipli și diverși 

▪ Succes. 

▪ Satisfacția muncii. 

▪ Performanţă 

▪ Productivitate. 

▪ Conducere. 

▪ Inovaţie 

▪ Autocontrol. 

▪ Adaptare. 

▪ Reziliență 

▪ Burnout 
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SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

O meta-analiză a inteligenței emoționale și a atitudinilor de muncă 

AUTOR(I) sau ORIGINE Chao Miao, Universitatea Salisbury  

 

FORMAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REZUMAT 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Occupational-and- 

Organizational-Psychology-2044-8325 

 
Meta-analiza noastră a Inteligenței Emoționale (IE) demonstrează că: În primul rând, 

toate cele trei tipuri de IE sunt semnificativ legate de satisfacția la locul de muncă 

(capacitate IE: = .08; auto-raportare IE: = .32; și IE mixt: = .39). ). În al doilea rând, 

atât IE auto-raportată, cât și IE mixtă prezintă o validitate incrementală modestă, 

dar semnificativă statistic (ΔR2 = .03 pentru IE auto-raportată și ΔR2 = .06 pentru IE 

mixtă) și o importanță relativ mare (31.3% pentru IE auto-raportată și 42.8% pentru 

IE mixtă) în prezența capacității cognitive și a personalității atunci când se prezice 

satisfacția în muncă. În al treilea rând, am găsit un sprijin mixt pentru efectele 

moderatoare (adică cererea emoțională de muncă a locurilor de muncă) pentru 

relația dintre IE și satisfacția în muncă. În al patrulea rând, relațiile dintre toate cele 

trei tipuri de IE și satisfacția în muncă sunt mediate de afectul statului și de 

performanța la locul de muncă. În al cincilea rând, IE se referă în mod semnificativ 

la angajamentul organizațional (IE auto-raportare: = .43; IE mixt: = .43) și intențiile 

de schimbare a afacerii (IE auto-raportare: = −.33). În al șaselea rând, după 

controale, atât IE auto-raportată, cât și IE mixtă demonstrează validitate 

incrementală și importanță relativă (46,9% pentru IE auto-raportat; 44,2% pentru IE 

mixtă) în predicția angajamentului organizațional. În al șaptelea rând, auto-

raportarea IE demonstrează validitate incrementală și importanță relativă (60,9%) în 

prezicerea intențiilor privind cifra de afaceri. 

 
 

 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

Cum vă poate îmbunătăți inteligența emoțională productivitatea 

AUTOR(I) sau ORIGINE https://www.entrepreneur.com 

 

FORMAT 

 

 
REZUMAT 

https://www.entrepreneur.com/Articol/296888 

 
Inteligența emoțională se manifestă în trei dimensiuni principale: 

Conștientizare și reglementare. În primul rând, există partea introspectivă a 

Inteligenței Emoționale. 
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Această dimensiune se referă la capacitatea voastră de a recunoaște, de a analiza 

și de a răspunde la emoțiile voastre interne. De exemplu, dacă ideea voastră este 

luată în derâdere de un grup de oameni, Inteligența Emoțională vă va permite să 

recunoașteți frustrarea sau umilința pe care o simțiți și vă va oferi un anumit nivel 

de control asupra acelei emoții. 

 

 
REZUMAT 

Empatie. În al doilea rând, empatia vă permite să simțiți în interior ceea ce 

simt alți oameni. Acest lucru vă permite să relaționați cu ceilalți la un nivel 

mai profund și mai reflexiv, înțelegându-le motivațiile și cine sunt ei ca 

oameni. 

Abilitati sociale. În al treilea rând, inteligența emoțională vă oferă abilități 

sociale mai bune, deoarece vă puteți folosi înțelegerea emoțională pentru a vă 

regla răspunsul, pentru a vă ajusta tonul pentru diferitele audiențe țintă și 

pentru a afla ce este ”potrivit” de spus în aproape orice situație. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

Inteligența emoțională și productivitatea – există o relație între ele? 

AUTOR(I) sau ORIGINE https://www.shl.hu/ 

 

 
FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

https://www.shl.hu/en/about-us/blog/emotional-intelligence-and-productivity-is- 

there-a-relationship-between- 

them#:~:text=However%2C%20high%20emotional%20intelligence%20helps,n 

oticeably%20improves%20productivity%20as%20well. 

 
În acest articol prezentăm o analiză între Inteligența Emoțională și 

capacitatea de producție. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

 
Inteligența emoțională: impactul unui lider asupra productivității într-un 

mediu de distribuție 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Herbert Callahan, Brandman University 

 

FORMAT https://digitalcommons.brandman.edu/cgi/viewcontent.cgi? 

Articol=1023&context=edd_dissertations 
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REZUMAT 

 Scopul acestui studiu calitativ a fost de a explora și descrie 

impactul inteligenței emoționale a unui supervizor asupra performanței 

angajaților care lucrează pentru ei într-un mediu de distribuție. Designul 

cercetării va include evaluarea nivelurilor de inteligență emoțională ale unui 

supervizor prin administrarea Emotional Intelligence Appraisal®–Me Edition și 

va include colectarea de date prin interviuri semi-structurate de la asociații 

identificați care lucrează cu ei. 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Studii privind competențele legate de Inteligența Emoțională la locul de muncă 

 
Inteligența emoțională și performanța angajaților: un studiu experimental 

bazat pe intervenții [Journal of Business & Economics (2075-6909 

 

AUTOR(I) sau ORIGINEMuhammad Munir, Universitatea Narowal 

 

 
FORMAT 

 
 
 
 
 
 
 

REZUMAT 

https://www.researchgate.net/Publicație/330133322_Emotional_Intelligence_a 

nd_Employee_Performance_An_Intervention_Based_Experimental_Study_Journ 

al_of_Business_Economics_2075-6909 

 
Inteligența emoțională (IE) contribuie în mod semnificativ și pozitiv la 

sarcinile și performanța contextuală a angajaților. Studiile anterioare au 

explorat această relație în proiecte de cercetare descriptive și/sau 

transversale care nu au stabilit o relație cauzală adevărată. Studiul actual a 

folosit un design experimental pretest-posttest bazat pe intervenții 

longitudinale, în care angajații au fost instruiți pentru a-și îmbunătăți 

inteligența emoțională, ceea ce a îmbunătățit în consecință performanța 

angajaților. Studiul a fost realizat într-un proces în trei etape constând din 

pretest, implementarea intervențiilor de Inteligență Emoțională și post-test. 

Ca parte a intervențiilor de Inteligență Emoțională, patru abilități de 

Inteligență Emoțională (conștientizarea de sine, autogestionarea, 

conștientizarea socială și managementul relațiilor) au fost transmise prin 

formare pe o durată de cinci luni, urmată de o lună de coaching. 

Treizecișișase (36) de participanți cu un nivel scăzut de inteligență 

emoțională s-au alăturat studiului în mod voluntar, după ce și-au transmis 

un consimțământ informat pentru intervenții de instruire și coaching. 

 
 
 
 
 
 
 

68 

https://www.entrepreneur.com/
https://www.entrepreneur.com/
https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-10-datos/#%3A~%3Atext%3DRendimiento.%2Clos%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart
https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-10-datos/#%3A~%3Atext%3DRendimiento.%2Clos%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart
https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-10-datos/#%3A~%3Atext%3DRendimiento.%2Clos%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart


 
 
 
 
 
 
 

 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

De ce este importantă Inteligența Emoțională? Beneficiile și dezvoltarea IE în 

leadership 

 
Inteligența emoțională în leadership 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Zilele afacerii  

 

 
FORMAT 

 
 
 
 

 
REZUMAT 

Zilele afacerii (Articol) 

https://www.businessdays.ro/blog/leadership-resurse-umane/inteligenta- 

emotionala-in-leadership 

 
Recunoști emoția pe care o simți când o simți? Îți poți gestiona emoțiile 

fără a fi afectat la serviciu sau acasă? Poți să te motivezi să continui în 

ciuda emoțiilor prin care treci? Simți emoțiile celor din jur și poți să 

răspunzi la acestea? 

Dale Carnegie a spus: ”Când lucrați cu oameni, amintiți-vă că nu lucrați cu 

creaturi logice, ci cu creaturi emoționale”. 

David Caruso a spus: ”Este foarte important să înțelegem că Inteligența 

Emoțională nu este opusul IQ-ului, nu este triumful inimii asupra minții – 

este singura intersecție dintre cele două”. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Inteligența emoțională este una dintre cele zece calități esențiale de care angajații 

au nevoie pentru a prospera în 2020. 

 
5 moduri grozave în care oamenii cu inteligență emoțională răspund la presiune

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Marcel Schwantes 

 

FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage https://www.thriveglobal.ro/stories/6-moduri-geniale-in-care-oamenii- 

cu-inteligenta-emotionala-raspund-la-presiune/ 

 
Companiile consideră angajații cu Inteligență Emoțională ca fiind foarte 

valoroși din mai multe motive. În propriile mele studii și observații de-a lungul 

anilor, ca leadership coach, am identificat șase motive principale. 
 

6.4 România 
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REZUMAT 

1) Oamenii cu Inteligență Emoțională răspund, nu reacționează; 

2) Oamenii cu Inteligență Emoțională sunt autentice, nu se ascund; 

3) Oamenii cu Inteligență Emoțională gândesc înainte de a vorbi; 

4) Oamenii cu Inteligență Emoțională se descurcă mai bine în situații dificile; 

5) Oamenii cu Inteligență Emoțională practică autocontrolul; 

6) Oamenii cu Inteligență Emoțională au o privire de ansamblu; 

 
 

 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Sfaturi practice pentru motivarea angajaților ale căror nevoi se află în principal 

pe prima treaptă a piramidei lui Maslow - nevoi fiziologice primare 

 
Cum să-ți motivezi angajații în conformitate cu Piramida nevoilor lui 
Maslow - de la cei care au nevoie de siguranță la cei care au nevoie de 
recunoaștere socială 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Victoria Bulai 

 

 
FORMAT 

 
 
 
 
 

 
REZUMAT 

Republica (Articol) 

https://republica.ro/cum-sa-ti-motivezi-angajatii-conform-piramidei-nevoilor-a- 

lui-maslow 

 
Există multe metode de satisfacere a acestui tip de nevoi, de la cele mai 

subtile, precum crearea unei culturi organizaționale prin selectarea 

personalului după anumite principii și valori, până la cele mai vizibile, precum 

metode de îndrumare, integrare și feedback. Un climat organizațional 

sănătos, bazat pe colaborare și colegialitate, pe o competiție constructivă 

între angajați, trezește sentimentul de apartenență atât pentru noii angajați, 

cât și pentru cei cu o ’’carieră profesională de lungă durată’’. 

Totodată, oricât de multă ‘’bunăvoință’’ ai avea ca angajator, gradul de 

motivare va crește proporțional cu nivelul de automotivare al fiecărui angajat. 

De-a lungul timpului, am învățat un lucru: toate acțiunile pe care le 

întreprindeți sunt guvernate de relațiile de încredere pe care le construiți cu 

angajații dvs. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Managerii de resurse umane și-au dat seama de importanța motivării 

angajaților și au început să acorde mai multă atenție nevoilor și bunăstării 

angajaților 

 
3 cauze pentru care angajații își pierd motivația 
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AUTOR(I) sau ORIGINE Portal Resurse Umane 

 

 
FORMAT 

 
 
 
 
 

 
REZUMAT 

Articol 

https://www.portalresurseumane.ro/3-cauze-pentru-care-angajatii-isi-pierd- 

motivatia-540.htm 

 
Motivația unui angajat poate fi influențată atât de factori interni, cât și 

externi. Nu doar pachetul salarial sau beneficiile contribuie la motivarea 

unui angajat, dar pot fi identificate și alte motive cărora (li se acordă 

mai puțină atenție. Managerii sunt sfătuiți să comunice cu angajații și să 

identifice, pe cât posibil, cauzele reale ale lipsei de motivare a acestora, 

pentru a putea apoi aplica o strategie adecvată. 

Acestea sunt 3 dintre cele mai frecvente cauze pentru care angajații își 

pierd motivația la locul de muncă: 

1) Lipsa autoeficienței; 

2) Rutină; 

3) Valori nepotrivite 
 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Antreprenoriat și Inteligență Emoțională 

 
Trăsăturile de personalitate și caracteristicile unui antreprenor 

AUTOR(I) sau ORIGINE Dogaru Lia Dorica 

 

 
FORMAT 

 
 
 
 

 
REZUMAT 

Articol 

https://www.forseda.ro/wp-content/uploads/2018/06/A6.1-Modulul-I-sinteza- 

PPT-Trasturi-de-personalitate-si-caracteristicile-unui-antreprenor.pdf 

 
Abilități și comportamente specifice pentru un bun antreprenor: 

• Comunicare 

• Facilitarea întâlnirilor și a procesului de luare a deciziilor 

• Viziune și planificare strategică 

• Rezolvarea conflictelor și negocierea 

• Management de proiect 

• Lucrul cu oamenii 

• Prezentări publice 

• Lucru în echipă 

• Luarea deciziilor 
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REZUMAT 

 
 
 
 
 

 
SUBIECT 

 

 
TITLU 

• Asumarea riscurilor 

• Dorința de evoluție personală 

Inteligența emoțională are cinci componente principale: 

• Conştiinţa de sine 

• Auto-reglare 

• Motivația 

• Empatie 

• Abilități sociale 

 

Printre beneficiile dorite se numără asigurările private de sănătate, potrivit unui 

studiu recent. 

 
Studiu: angajații se simt motivați de beneficii, cum ar fi asigurarea privată de sănătate 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Andreea RADU 

 

 
FORMAT 

 
 
 

 
REZUMAT 

Studiu (statistici) 

https://www.1asig.ro/Studiu-Angajatii-se-simt-motivati-de-beneficii-precum- 

asigurarile-private-de-sanatate-articol-3,100-58786.htm 

 
Cele mai importante beneficii pe care un angajator ar trebui să le ofere unui 

angajat simplu pentru a-l motiva: 

-Albastru închis este pentru viziunea unui angajator; 67% bonus salarial 

-Albastru deschis este pentru viziunea unui angajat; 59% tichete de masă cadou 

Celelalte sunt: program flexibil, asigurare medicală privată, training, bunăstare 
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SUBIECT 

 

 
TITLU 

La fel ca în relații, este mai productiv să lucrezi la relația cu angajații tăi 

decât să începi ”de la zero” cu altcineva. 

 
Strategiile de retenție ale angajaților într-o lume dinamică

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Up Romania 

 

FORMAT 

 
 
 
 

 
REZUMAT 

Webpage: 

https://upromania.ro/blog/strategii-de-retentie-a-angajatilor/ 

 
Opt strategii de reținere a angajaților: 

1) Stabiliți discuții individuale mai devreme sau separat de evaluările 
regulate; 

2) Colectați feedback de la angajați; 
3) Fiți deschis la talentele angajaților voștri; 
4) Asigurați-vă că conducerea vă cunoaște echipa; 
5) Arătați-le că echilibrul dintre profesional și personal este important 

pentru dvs.; 
6) Spuneți întotdeauna mulțumesc; 
7) Fiți disponibil în mod regulat pentru o discuție, în special una care 

vorbește despre următorii pași în cariera unui angajat; 
8) Asigurați-vă că locul de muncă real este unul plăcut. 

 

 
 

SUBIECT 

TITLU 

Care sunt ramurile Inteligenței Emoționale 

 
Inteligența emoțională: Ce este și cum influențează relațiile profesionale 

AUTOR(I) sau ORIGINE Office Direct 

 

 
FORMAT 

 
 
 

 
REZUMAT 

Articol 

https://www.officedirect.ro/blog/inteligenta-emotionala-ce-este-si-cum- 

influenteaza-relatiile-profesionale 

 

Pentru ca obiectivele fiecăruia dintre noi să fie atinse, este necesar să 

îndeplinim patru condiții care alcătuiesc întreaga Inteligență Emoțională: 

Cunoașterea de sine: identificarea propriilor dorințe, emoții și valori; 

Conștientizarea socială: capacitatea de a primi emoțiile și gândurile 

celorlalți;  

Autocontrol: capacitatea de a controla emoțiile negative, recunoașterea 

greșelilor și flexibilitate; 

Managementul relațiilor: influență asupra interlocutorilor și 

prevenirea conflictelor. 
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SUBIECT 

TITLU 

Cât de mult contează Inteligența Emoțională în afaceri Inteligența 

emoțională, barca de salvare a organizațiilor aflate în criză 

AUTOR(I) sau ORIGINE Oana Dimitriu 

 

 
FORMAT 

 
 
 

 
REZUMAT 

Business 24 - Articol 

https://business24.ro/leadership/leadership-carismatic/inteligenta-emotionala- 

barca-de-salvare-a-organizatiilor-in-criza-1611910 

 
Abilitățile de leadership sunt testate în ”vremuri tulburi”, iar un lider adevărat 

are nevoie de inteligență emoțională pentru a-și trece organizația printr-o 

criză. 

Dincolo de perspectiva companiilor, antreprenorii sunt o categorie grav 

afectată de pandemie. Anxietate cu privire la sursele de finanțare, frustrări 

privind imposibilitatea de a continua activitatea în forma stabilită inițial, toate 

acestea pot face ca antreprenorul să fie tentat să abandoneze afacerea. 

Pentru a evita acest lucru, Inteligența Emoțională oferă și soluția. 
 

 
 

SUBIECT 

 

 
TITLU 

Unul dintre cele mai importante obiective interne ale companiilor de astăzi este 

păstrarea celor mai buni angajați 

 
6 strategii pentru motivarea și păstrarea celor mai buni angajați 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE Business Academy 

 

 
FORMAT 

 
 
 
 

 
REZUMAT 

Webpage: 

https://www.business-academy.ro/6-strategii-de-motivare-si-pastrare-a-celor- 

mai-buni-angajati 

 
6 strategii pentru motivarea și reținerea celor mai buni angajați: 

1) Ajutați-i pe noii angajați să înceapă corect; 

2) Îndepliniți cele trei nevoi speciale ale oamenilor; 

- nevoia de securitate; 

- nevoia de recunoaștere; 

- nevoia de a aparține 

3) Creați un mediu de lucru în care angajații să se simtă bine; 

4) Acordați angajaților toată atenția; 

5) Motivați-vă angajații; 

6) Reduceți stresul angajaților dvs. 
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SUBIECT 

 

 
TITLU 

Studiul arată cele mai importante diferențe de așteptări și nevoi în ceea ce 

privește relația angajat-angajator 

 
Cele mai importante beneficii pe care le doresc angajații față de ceea ce își 

doresc angajatorii de la lucrători - ”Supunere și muncă la timp” 

 

AUTOR(I) sau ORIGINE STARTUP CAFE 

 

 
FORMAT 

 
 

 
REZUMAT 

Webpage: 

https://www.startupcafe.ro/afaceri/angajati-beneficii-angajator-salariu- 

bonus.htm?amp 

 
Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 678 

de lucrători și 1.000 de angajatori, utilizând metodologia CATI (Interviuri 

telefonice asistate de calculator) în perioada martie – aprilie 2018.. 

 

ANGAJATOR 

 
Ascultare și muncă la timp (vor) 

Bonus salarial (viziune: cea mai importanta) 

Competență (58%) 

Respectarea termenelor limită (52%) 

Experiență (28%) 

Încredere (26%) 

Loialitate (22%)  

ANGAJAT 

 
Vreau să fiu apreciat (vor) 

Tichete de masă cadou (viziune: cea mai importantă) 

Competență (66%) 

Încredere (49%) 

Respectarea angajamentelor (40%) 

Respectarea termenelor limită (37%) 

Experiență (37%)  
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