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OAMENII REACTIVI

FOR REFERENCE:
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GREȘELI/EȘECURI

INTELLIGENT FAST FAILURE (IFF)

OAMENII PROACTIVI & REZILIENȚI

Comportamente                  deciziile tale

GREȘELI/EȘECURI

Fast               fii rapid, accelerează învățarea din eșec, nu îți pierde timpul

Failure              eșecul este doar un experiment care te ajută să te dezvolți

CONSTRUIEȘTE-ȚI REZILIENȚA
Cum să înveți din eșecuri și greșeli?

Oamenii proactivi sunt conduși de valori.
Acestea sunt bine conștientizate, selectate

și internalizate. Răspunsul lor la stimuli este
o alegere bazată pe valori, este proactiv.

auto-justificare
auto-amăgire
"minciuni raționale"

Comportamente                     factori externi

Oamenii reactivi sunt conduși de sentimente,
circumstanțe, factori externi sau mediul lor.
Răspunsul lor la stimulii materiali, sociali sau
psihologici este reactiv.

RESURSE:
TAHIRSYLAJ,  S.  2012.  STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION THROUGH INTELLIGENT FAST FAILURE ,  IN  THINKING
SKILLS AND CREATIVITY,  7 ,  PP.  265–270.
COVEY,  S.R.  2020.  THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLEREVISED AND UPDATED:  30TH ANNIVERSARY EDITION.

conștientizare
corectare
învățare

2. ACCEPTA CA

ESECURILE FAC PARTE

DIN TRECUT. NU LE MAI

POTI CONTROLA!

Intelligent             fii inteligent, învață cât mai multe din eșec

1.DEVINO 

PROACTIV!

3.ADOPTA 

MINDSET-UL IFF!



CE ÎTI PLACE

SA FACI

CE SE

PLATESTE

BINE

CE TE

PRICEPI SA

FACI BINE

Folosește cercurile de mai jos și fă trei liste cu următoarele lucruri:
1. Ce îți place să le faci sau lucruri despre care îți pasă (pasiuni,
„lucruri pentru suflet”, convingeri etc.);
2. Ce te pricepi să le faci bine (poți obține performanță, chiar dacă
nu îți aduc multă satisfacție sau bucurie);
3. Ce se plătesc bine în comunitatea în care dorești să trăiești.

Acum, gândește-te la ce job/carieră ar putea include cel puțin un
lucru din fiecare din cele trei liste. Fii atent că dacă reușești să
conectezi doar două liste (cercuri), vei fi nevoit să faci compromisuri
pe parcurs: vei fi fericit, dar nu vei avea suficiente resurse pentru
standardul de viață pe care ți-l dorești; vei fi bogat, dar plictisit; sau
vei alerga în zadar după un vis.

ALEGE-ȚI CARIERA
CUM SĂ ÎȚI STABILEȘTI RAPID OBIECTIVELE PROFESIONALE

RESURSE:
KEMP,  S IMON.  2013.  CAREER PLANNING IN 60 SECONDS,  AVAILABLE AT
HTTPS://ESKIMON.WORDPRESS.COM/2013/08/17/CAREER-PLANNING- IN-60-SECONDS/
COLLINS,  JAMES.  2001.  FROM GOOD TO GREAT.  WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP. . .  AND OTHERS DON'T.

SUCCES & 

BUCURIE Bogat, dar
plictisit

Doa
r

un
 v
is

Fericit,
dar sărac

https://eskimon.wordpress.com/2013/08/17/career-planning-in-60-seconds/


 

EMPATIA

 

 

 

Orientarea spre a fi de folos altora

EMPATIA COGNITIVĂ
A înțelege ce ar putea alții să gândească

CENTRO DE LIDERAZGO CREATIVO.  (2020) .  LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE
HTTPS://WWW.CCL.ORG/ARTICLES/LEADING-EFFECTIVELY-ARTICLES/EMPATHY- IN-THE-WORKPLACE-A-
TOOL-FOR-EFFECTIVE-LEADERSHIP/
LYNN,  A.  (2008) .  LA ENTREVISTA DE EQ:  ENCONTRAR EMPLEADOS CON ALTA INTELIGENCIAEMOCIONAL.
AMACOM.

EMPATIA EMOȚIONALĂ
A fi sensibil la sentimentele unei alte persoane

COMPASIUNEA
A fi îngrijorat pentru alții

COMPETENȚELE DE BAZĂ ALE EMPATIEI

TIPURI DE EMPATIE

BENEFICIILE LA LOCUL DE MUNCĂ

CUM PUTEM FI MAI EMPATICI LA LOCUL DE MUNCĂ?

Reacționați cu compasiune!

Arătați un interes sincer față de colegi!

Dezvoltați-vă abilitățile de ascultare!

Acordați-le toată atenția voastră!

Luați în considerare și punctele de vedere
ale altora!

Ascultarea respectuoasă 
Conștientizarea propriului impact
asupra altora

Ascultarea activă

Stabilirea încrederii și a unor conexiuni
profunde cu colegii

Nivel motivațional ridicat

Productivitate crescută

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/


Tehnici de bază

Ascultarea activă

Abilitățile necesare

DOs
(ce să faci)

DON'Ts
(ce să nu faci)

Nu te gândi la alte
lucruri în timp ce
se vorbește

Nu te gândi la ce
vei spune tu în
continuare, în timp
ce celălalt vorbește

Nu judeca ce spune
celălalt

Nu asculta pentru
un scop anume

Nu anticipa
gândurile celuilalt

Evită lucrurile care ți-ar
putea distrage atenția

Fii atent la ce se spune

Răspunde adecvat -
fii deschis, onest și
respectuos

Fii ok cu tăcerea

Arată că asculți - încurajează vorbitorul să continue

Oferă feedback - pune întrebări, înțelege corect
Amână judecățile - dă-i voie vorbitorului să termine ce
are de spus
Încurajează-l pe celălalt să se gândească și să ofere
idei și soluții, înainte să îi oferi tu soluții
Reformulează și repetă ideile principale pe care le-ai
auzit și întreabă dacă acestea sunt corect înțelese

Vizualizează ceea ce
se spune

Păstrează contactul
vizual

Evitarea judecăților de
valoare

Reflecție

Clarificare

Rezumare

Împărtășire

RESURSE:
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/


MANAGEMENTUL CONFLICTULUIMANAGEMENTUL CONFLICTULUI

DE FOLOSIT

negocierea

abilități relaționale
abilități de comunicare
abilități de rezolvare de
probleme

Abilitățile soft pe care ar trebui
să le aibă oricine pentru a
facilita soluționarea conflictelor:

ABILITĂȚI

Managementul  Conflictului

Înseamnă să te faci observat și înțelesfără să-i copleșești pe ceilalți oameni.Dacă ne imaginăm un continuum, în careo extremă este dată de pasivitate șicealaltă de agresivitate, asertivitateaeste plasată exact în mijloc. Aceastaimplică să știi să te exprimi, arătând nevoiși emoții diferite, fără judecată, vină sauagresivitate. „Da!”, pentru că, dacă vremcu adevărat să ne înțelegem pe noiînșine, este esențial să învățăm să nesusținem mai întâi punctul de vedereprintre ceilalți, decât să le aruncăm
acuzații de tot felul. Aceasta include șicapacitatea de a spune „Nu!”, de a stabililimite, respectându-i întotdeauna peceilalți.

Sfaturi pentru gestionarea conflictelor:
Definiți-vă clar obiectivele: înainte de discuție, asigurați-vă că știți ce vă doriți, precum și punctul de
„walk-away” (rezultatul minim pe care sunteți dispus să îl acceptați).
Studiați situația din toate punctele de vedere: încercați să înțelegeți principalele nevoi și preocupări
ale altor persoane, exprimându-le și pe ale voastre.
Stabiliți cel mai bun moment pentru discuție: acordați suficient timp discuției și organizați-o atunci
când toate părțile sunt într-un moment bun, relaxat.
Ascultați, ascultați și ascultați din nou: petreceți mai mult timp ascultând decât vorbind în timpul
discuției.
Solicitați ce vă doriți: nu vă fie teamă să vă explicați nevoile și ce ați dori să vedeți ca rezultat, dar
faceți-o cu calm și pe un ton non-conflictual.
Găsiți o soluție creativă, de tip „câștig-câștig”, pentru că nimeni nu trebuie să iasă din discuție ca
învingător sau învins. Nu este nimic în neregulă să colaborăm pentru a găsi moduri creative de a
satisface nevoile ambelor părți.

„Empatheia”, în greacă, înseamnă „a simți în

interiorul tău”, dar și „a percepe experiența

subiectivă a altuia”. În gestionarea

conflictelor, ambele aspecte sunt foarte

importante, deoarece atenția pe care ne-o

acordăm ne calmează și ne permite să îi

înțelegem cu ușurință și pe ceilalți oameni;

în același timp, dacă vrem să învățăm cum

să gestionăm conflictele cu care ne

confruntăm, nu trebuie să desconsiderăm

alte puncte de vedere, deci este important

să ne creăm condițiile de ascultare, să

acceptăm puncte de vedere, emoții și nevoi

diferite .

Etimologie: 
Direct din latină: negotiationem (nominativ
negotiatio) „afacere, negoț", substantiv care se
referă la o acțiune, din  participiul trecut
negotiari, „a conduce o afacere, a face afaceri, a
acționa ca bancher", din negotium „negoț, un loc
de muncă, o ocupație, o afacere publică sau
privată”.

Negocierea este o discuție strategică
care rezolvă o problemă într-un mod
pe care ambele părți îl consideră
acceptabil.
Procesul continuă până când ambele
părți convin asupra unei rezoluții.

EMPATIE

SOFT

ASERTIVITATE

LA LOCUL DE MUNCĂ

&

DA NU

Ascultare: un angajat bun trebuie să știe să

asculte toate părțile implicate în conflict,

oferind tuturor posibilitatea de a-și spune

versiunea.
Întâlniri de echipă: conflictul distructiv

trebuie evitat întotdeauna. Dacă există

tensiuni în cadrul unei echipe, este bine să

comunicăm, să căutăm soluții de tip „câștig-

câștig”.
Imparțialitate: un bun angajat încearcă să

medieze între părțile opuse și să își ia timpul

necesar pentru reflecție, înainte de a lua orice

decizie. Nu trebuie să cedăm niciodată în fața

prejudecăților, ci să ne bazăm pe obiectivitate,

separând oamenii de problemă.



Obiectiv +METODĂ + Roluri +
LEADERSHIP + 
COMUNICARE +

climat + DEZVOLTARE
=

 

      team building
 

a lucra împreună pentru a
crea și obține același

obiectiv

Comunică o
viziune;
Clarifică așteptările;
Inspiră și
motivează;
Conduce prin
exemplu;
Reprezintă echipa.

Liderul:

 
 

transmiterea de
informații și
emoții

comportamentele
dorite;
legate și de funcțiile
deținute;
știute și recunoscute.

oferirea de
sprijin și
afecțiune

abilitățile noastre
se dezvoltă odată

cu cele ale grupului
 

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/achieve


Managementul
conflictului:

negociază și rezolvă
Neînțelegerile

 

Influențându-i pe alțiI
Cum să îți dezvolți abilitățile de

a-i influența pe ceilalți

Comunicare:
Transmite mesaje

clare și convingătoare

Leadership: 
INSPIRĂ ȘI CONDU
INDIVIZII ȘI GRUPUL

 

catalistul schimbării: 
inițiază, promovează și produ

schimbarea
 



Relevanța abiliTăților
de influențare

Cei eficienți în a-i influența
pe alții au inteligențA

emoțională necesară pentru
a evalua modul în care

oamenii ar putea reacționa
la ideile lor și pentru a-și

Ajusta tehnicile de
comunicare ca atare.

abilitățile de influențare
sunt foarte relevante în
găsirea unui loc de muncă.

cei mai influenți oameni
sunt cei care transmit
încredere celorlalți.

A avea abilități eficiente de
influențare ajută în

creșterea vânzărilor, în
interacțiunea cu grupuri de

oameni cu influență și în
îmbunătățirea stimei de sine
obținute printr-o mai bună 

 exprimare de sine.
 
.



Cum te poate ajuta
stăpânirea de sine

în viața
profesională?

Să îți asumi mai multe riscuri
Să depășești diverse provocări
Să găsești oportunități de
angajare mai bune
Să te dezvolți
Să-ți asumi sarcini dificile

Să demonstrezi încredere
în sine la locul de muncă,
evitând riscul de a fi
arogant și de a jigni pe
ceilalți

Să fii mai proactiv în
căutarea oportunităților
de muncă
Să fii mai independent și
să performezi mai bine la
locul de muncă

Să te orientezi mai bine în
procesul de căutare a unui
loc de muncă
Să evaluezi mai bine
prioritățile atât la nivel
profesional, cât și personal

Încredere în sine și optimism
Motivație sporită și integrare
facilă la locul de muncă

Perseverență și
rezolvarea eficientă a
problemelor
Sănătate mai bună și
eliberare de traume



INFLUENȚA

STĂPÂNIREA
DE SINE

PROPRIEI PERSOANE

ÎNCREDEREA ÎN SINE

INIȚIATIVĂ ȘI
RESPONSABILITATE

ORIENTAREA CĂTRE OBIECTIVE

FLEXIBILITATE ȘI
ADAPTABILITATE

OPTIMISM

a ne evalua realist abilităţile
a face diferența între încredere și
aroganță
a dovedi abilitățile noastre cu fapte
concrete din trecut și prezent

a ne dezvolta proactivitatea și inițiativa
a evalua consecințele inițiativelor
a identifica posibile zone pentru inițiative la locul de
muncă
a găsi motivația pentru a depune un efort
a anticipa responsabilitatea

a face diferența între obiectivele personale și ale altora
a distinge între inițiativă și orientarea către obiective
a stabili obiective personale pentru diferite roluri sociale
a construi un sistem individual de stabilire a obiectivelor
a identifica obiectivele profesionale specifice
a stabili un timeline pentru atingerea obiectivelor
a găsi soluții pentru obiectivele neatinse

a identifica nivelul de optimism/pesimism
a vedea dificultățile ca oportunități, provocări
a face față provocărilor cu pozitivism și un moral bun
a accepta eșecul ca pe o șansă de îmbunătățire

A fi flexibili în gândire, luarea deciziilor și comportament
A ne adapta ușor la condițiile în continuă schimbare
A renunța la trecut și a ne pregăti pentru viitor
A fi capabili să ne adaptăm celorlalți
A învăța dimensiunea relativă a ”comportamentelor de succes”
A înțelege mediul și a ne ajusta comportamentul

”Autogestionarea este văzută ca abilitatea de a ne controla
emoțiile, astfel încât acestea să nu ne controleze”. A. Mersino

Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills you need to achieve
outstanding results.
Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence. Bathnal Books.
Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. The emotional intelligence quick book: everything you need to know
to put your EQ to work.
Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence to Work.
Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence.
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Stăpânirea de sine are la bază 5
competențe cheie:



Tindem să identificăm 
emoțiile altora prin 
expresiile feței.
Știm că cineva este fericit,
când îl vedem zâmbind
sau furios, când îl vedem încruntat.
Cum putem determina asta
bazându-ne doar pe indicii vizuale?

emoțiilor 
de bază

teoria lui Paul Ekmanteoria lui Paul Ekman

cele 6 Emoții de bazăcele 6 Emoții de bază

Scurt ghid al

Stare caracterizată
prin sentimente de

durere, dezamăgire,
lipsă de speranță

O emoție primară,
importantă pentru
supraviețuire, care

declanșează o reacție
de luptă sau fugă

Stare care duce la
sentimente de

frustrare, ostilitate,
iritare

 Stare negativă sau
pozitivă, de scurtă

durată, ca urmare a
ceva neașteptat

Stare care evocă
sentimente de

bucurie,
satisfacție și

mulțumire

O emoție care duce la
senzația de respingere

tristețe

fericire

Dezgust

Frică

furie
uimirea

Inspirat de:
 https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions//

Partea I

Emoțiile
schimbă modul în care vedem lumea

și în care interpretăm acțiunile

altora.
Paul Ekman 

Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings

to Improve Communication and Emotional Life

https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/


diferențele
dintre emoțiile
de bază și cele

complexe

Inspirat de:
https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

recognoscibilă universalrecognoscibilă universal

combină mai multe emoții de bazăcombină mai multe emoții de bază

reacție automatăreacție automată
nu poate fi descompusă în alte emoțiinu poate fi descompusă în alte emoții

greu de recunoscutgreu de recunoscut
necesită procesarenecesită procesare

https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/


tristețe furie/
Dezgust

scurt ghid al
emoțiilor de bază

Teoria celor 4 emoții de bază a

institutului de neuroștiință și psihologie

al universității din Glasgow

 Alte teorii privind
emoțiile de bază

Inspirat de:
 https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Robert Plutchik
roata emoțiilor

include 8 emoții de bază și
explică diferite legături
între acestea

frică/
uimire

Partea II

fericire

bucurie

încredere

frică

uimire

tristețe

anticipare

dezgust

furie

https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/
https://online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

