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Abstract 

This paper aims to answer the question “What is emotional intelligence and which is its role in 
the organization, at work?” It points out that emotional intelligence helps to promote a better 
performance at work. Emotional intelligence includes skills involving emotions self control, 
perception and recognition of others’ emotions, which are predictive for a superior performance. The 
past 25 years, research has revealed also a consistent set of skills, self-confidence, initiative and 
teamwork which assure performance in organization. 
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1. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI EFICIENŢA ORGANIZAŢIONALĂ 

„Abilitatea de a percepe şi a exprima emoţie, de a asimila emoţie, de a 
înţelege şi raţiona cu emoţie, de a regla emoţia în sine însuşi şi în alţii” se numeşte 
inteligenţă emoţională (Mayer, Salovey şi Caruso, 2000, p. 396).  

În ce măsură inteligenţa emoţională este importantă pentru mai multe profesii 
şi contexte de muncă în care oamenii sunt implicaţi la un moment dat? Care este 
legătura dintre inteligenţa emoţională şi eficienţa organizaţiei şi cum se face 
această legătură? Organizaţia Gallup a realizat un studiu pe două milioane de 
angajaţi de la 700 de companii în care s-a arătat că perioada mai scurtă sau mai 
îndelungată pe care angajaţii o petrec într-o organizaţie şi productivitatea acesteia 
depind de relaţiile lor cu supervizorul imediat (Zipkin, 2000). 

De ce abilităţi ar avea nevoie un manager pentru a preveni plecarea 
angajaţilor săi? Cei mai eficienţi şefi sunt aceia care au abilitatea de a intui felul în 
care angajaţii lor gândesc sau simt privitor la situaţia de muncă, intervenind efectiv 
când aceştia încep să se simtă descurajaţi sau nesatisfăcuţi. De asemenea, şefii 
eficienţi sunt capabili să-şi controleze propriile emoţii, rezultatul fiind acela că 
angajaţii au încredere în ei şi se simt bine la locul de muncă în prezenţa acestor 
şefi. Când angajaţilor şi şefilor lor li se cere să identifice cele mai mari provocări 
cu care organizaţia lor se confruntă, ei menţionează: schimbări substanţiale şi 
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rapide, creativitate în sensul de a inova, controlarea şi gestionarea unei cantităţi 
însemnate de informaţie, creşterea loaialităţii clientului, motivare şi implicare 
sporite, munca eficientă în echipă, gestionarea eficientă a talentelor speciale din 
forţa de muncă diversificată, identificarea liderilor potenţiali şi pregătirea lor pentru a 
evolua, identificarea şi recrutarea talentelor de top în domeniul respectiv, luarea 
unor decizii bune privitor la pieţe noi, produse şi alianţe strategice, pregătirea 
angajaţilor pentru sarcini externe. Acestea sunt nevoi stringente cu care se 
confruntă toate organizaţiile astăzi, atât în sectorul privat, cât şi în cel public. În 
acest context, inteligenţa emoţională trebuie să joace un rol important în satisfacerea 
nevoilor. De exemplu, a face faţă unei schimbări esenţiale implică, printre altele, 
capacitatea de a percepe şi înţelege impactul emoţional al schimbării asupra noastră 
şi asupra altora. Pentru a fi eficienţi în demersul de a-şi ajuta organizaţia să 
controleze schimbarea, liderii trebuie mai întâi să-şi conştientizeze şi să-şi controleze 
propriile sentimente de anxietate şi nesiguranţă (Bunker, 1997). Apoi, ei trebuie să 
mai conştientizeze şi reacţiile emoţionale ale celorlalţi membri ai organizaţiei şi să-i 
ajute să le facă faţă. În acelaşi timp, în acest proces de a face faţă în mod adecvat 
unei schimbări substanţiale, şi ceilalţi membri ai organizaţiei trebuie să fie 
implicaţi activ în monitorizarea şi controlul propriilor reacţii emoţionale şi ale 
celorlalţi colegi.  

Cum ar putea inteligenţa emoţională să joace un rol în demersul de ajutorare 
a liderilor să ia decizii bune privind produse noi, pieţe şi alianţe strategice? Luarea 
acestor decizii implică mult mai mult decât inteligenţa emoţională. Informaţiile 
relevante trebuie asamblate, apoi analizate folosindu-se cele mai sofisticate instrumente 
disponibile. Totuşi, informaţiile nu dau aproape niciodată un răspuns clar. Multe 
variabile importante ar putea fi cuantificate, dar nu toate. Instrumentele analitice 
pot organiza cea mai mare parte a informaţiilor de care este nevoie pentru un tablou 
clar şi coerent, dar aproape întotdeauna există şi o anumită ambiguitate şi speculaţie. 
Aici intervine rolul liderilor care trebuie să se bazeze pe intuiţie şi pe bunul simţ. 
Liderii de succes au învăţat să facă diferenţa între sentimentele irelevante, cele care 
pot induce în eroare şi cele care ţin de ţintă. Cu alte cuvinte, inteligenţa emoţională 
îi înarmează pe lideri cu capacitatea de intuire a sentimentelor potrivite, putând 
ajuta în luarea deciziilor importante. 

Inteligenţa emoţională influenţează eficienţa organizaţiei în mai multe direcţii: 
recrutarea şi păstrarea angajaţilor, dezvoltarea talentelor, munca în echipă, implicarea 
angajaţilor, simţul moral şi sănătatea, inovaţia, productivitatea, eficienţa, veniturile, 
calitatea serviciilor, loialitatea clientului etc.  

Aşa cum discutăm despre inteligenţa emoţională la nivel individual, putem să 
o facem şi la nivelul grupului. Echipele inteligente emoţional se caracterizează prin 
cooperare, implicare şi creativitate, ceea ce este extrem de important pentru eficienţa 
organizaţiei. Inteligenţa emoţională a membrilor echipei contribuie la nivelul 
inteligenţei emoţionale a echipei, dar şi fenomenul invers este valabil, în sensul că 
persoanele care sunt membri ai unor grupuri inteligente devin şi ele mai inteligente 
emoţional.  
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1.1. SURSE ALE INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN ORGANIZAŢII 

Dacă inteligenţa emoţională a individului şi grupului contribuie la eficienţa 
organizaţiei, ce anume în cadrul organizaţiei contribuie la inteligenţa emoţională a 
individului şi grupului? Conform lui Daniel Goleman (1995), inteligenţa emoţională 
apare mai întâi în cadrul relaţiei, influenţând chiar calitatea acesteia. Relaţiile de 
comunicare îi pot ajuta pe oameni să devină mai inteligenţi emoţional, chiar şi 
atunci când aceştia nu sunt setaţi în acest scop. Chiar şi formarea profesională sau 
politicile de resurse umane vor influenţa inteligenţa emoţională prin efectul lor 
asupra relaţiilor dintre indivizi şi grupuri în organizaţie. Orice efort de a îmbunătăţi 
nivelul inteligenţei emoţionale al membrilor organizaţiei ar putea eşua în cele din 
urmă, asta cu excepţia cazului în care nu sunt afectate relaţiile naturale între aceşti 
membri. Programele formale de training pot avea valoare, de exemplu, numai dacă 
ele conduc la schimbări susţinute în relaţiile interpersonale şi intergrupale în cadrul 
organizaţiei. 

Totuşi, psihologii care au studiat aspectele inteligenţei emoţionale în organizaţii, 
chiar şi fără a folosi termenul ca atare, recunosc că mai sunt multe lucruri de 
clarificat în această direcţie: modul în care acest tip de inteligenţă poate fi măsurat, 
impactul ei asupra performanţei individuale şi asupra eficienţei organizaţiei. În 
unele cazuri, această lipsă de claritate a condus la conflict şi controverse între 
psihologi şi practicieni. Una dintre acestea se referă la definiţia conceptului însuşi. 
Ceea ce Goleman a notat ca fiind cotient emoţional, a fost catalogat de Bar-On 
(2000) drept cotient de inteligenţă, respectiv abilitate cognitivă. Acesta considera 
că inteligenţa emoţională reprezintă un set de abilităţi sociale şi emoţionale care 
ajută individul să facă faţă cerinţelor vieţii cotidiene. Salovey şi Mayer (1990) cred 
că inteligenţa emoţională este legată de modul în care un individ procesează 
informaţia despre emoţie şi răspunsurile emoţionale. Din fericire, pare să se fi făcut 
un oarecare progres în clarificarea conceptului de inteligenţă emoţională, Goleman 
făcând destul de recent o distincţie între inteligenţa emoţională şi competenţele 
emoţionale. Conform acestei viziuni, inteligenţa emoţională asigură o bază solidă 
pentru dezvoltarea unui număr mare de competenţe care i-ar putea ajuta pe oameni 
să fie mai eficienţi, mai performanţi 

În ultima vreme, teoreticienii inteligenţei emoţionale au propus o teorie a 
performanţei construită pe baza modelului clasic al inteligenţei emoţionale, pe care 
să-l adapteze în aşa fel încât să poată predicţiona eficienţa personală la locul de 
muncă şi în instituţia liderului (Goleman, 1998). Are inteligenţa emoţională o putere 
mai mare de predicţie decât coeficientul de inteligenţă? În realitate, abilităţile 
cognitive şi inteligenţa emoţională se întrepătrund. Dar, pe de altă parte, inteligenţa 
emoţională are şi implicaţii practice pentru decizii semnificative la locul de muncă. 
Claudio Fernández-Aráoz (1999) oferă informaţii de ordin calitativ care sugerează 
că a te baza, în selecţia de personal pentru niveluri înalte de execuţie, numai pe 
inteligenţa academică şi experienţă managerială a candidaţilor, ignorând inteligenţa 
lor emoţională, conduce adeseori la decizii şi alegeri nepotrivite, ceea ce ar putea fi 
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dezastruos pentru o organizaţie. Atât Mayer şi colab. (2000), cât şi Reuven Bar-On 
(2000), folosind instrumentele proprii de măsurare a inteligenţei emoţionale, nu au 
găsit nicio corelaţie între aceste două variabile (primul) sau au găsit o corelaţie, dar 
nesemnificativă (cel de-al doilea). 

În urma analizei mai multor feluri de posturi, Goleman a susţinut că, în ceea 
ce priveşte competenţele emoţionale, acestea au fost de două ori mai întâlnite decât 
cele ce ţin de abilităţile tehnice sau/şi de abilităţi cognitive (1998). În general, cu 
cât este mai înaltă poziţia în ierarhia unei organizaţii, cu atât contează mai mult 
inteligenţa emoţională (EI): pentru persoanele aflate în poziţia de lider, 85% din 
competenţele lor ţineau de domeniul EI.  

Unul dintre puţinele studii longitudinale care au comparat contribuţia la 
performanţa în muncă (recunoscută prin promovare) a performanţelor cognitive şi a 
celor emoţionale a fost realizat de Dulewicz şi Higgs (1998). Ei au reanalizat datele 
dintr-un studiu de şapte ani asupra progresului în carieră al 58 de manageri generali 
din Anglia şi Irlanda, evaluând trei domenii de abilitate – abilitate emoţională (EQ), 
aptitudine intelectuală (IQ) şi competenţă managerială (MQ) – care contribuie la 
performanţa în muncă. Categoria „abilitatea emoţională” includea abilităţi precum: 
flexibilitate, influenţă, asertivitate (afirmare), integritate şi cele de lider. Dimen-
siunea „aptitudine intelectuală” nu a fost evaluată prin scoruri la teste de inteligenţă, ci 
prin competenţe folosite ca măsuri surogat: capacitate de analiză, de raţionament, 
de planificare, creativitate şi asumarea riscului. Cotientul de competenţă managerială 
includea supervizarea, comunicarea orală, simţul afacerilor, controlul de sine, 
iniţiativa şi independenţa. Autorii au găsit că inteligenţa emoţională a întrunit 36%, 
aptitudinea intelectuală 27%, iar competenţa managerială 16%. Aceasta înseamnă 
că inteligenţa emoţională contează puţin mai mult decât inteligenţa generală (apti-
tudinea intelectuală) la avansarea în carieră. Totuşi, trebuie menţionat că există mai 
multe limite ale acestui studiu: măsurarea inteligenţei generale s-a făcut pe baza 
unor măsuri surogat şi nu pe baza măsurilor standard ale inteligenţei; competenţele 
clasificate în inteligenţa generală şi competenţa managerială aparţin mai degrabă 
categoriei inteligenţei emoţionale, comparat cu modelul generic al inteligenţei 
emoţionale, studiul prezentat aici nu reflectă întregul spectru al acesteia, omiţând 
numeroase competenţe cheie, inclusiv conştiinţa de sine, un cluster al competenţelor pe 
care unele cercetări îl numesc piatra de temelie a inteligenţei emoţionale (Boyatzis, 
Goleman şi Rhee, 2000). Din această cauză s-ar putea spune că studiul în cauză 
subestimează efectul inteligenţei emoţionale asupra succesului.  

În studiul clasic al lui Boyatzis despre inteligenţa emoţională (1982), au fost 
investigaţi mai mult de 200 de supervizori, manageri ai unor organizaţii de dimensiuni 
medii şi personal cu funcţii executive din 12 organizaţii, ajungându-se la concluzia 
că toate cele 16 abilităţi, dar mai cu seamă două dintre ele, aparţineau categoriei 
„competenţă emoţională”. Iar o analiză a competenţelor pe post la 286 de organizaţii la 
nivel mondial, dezvoltată de Spencer (1993) a indicat că 18 din cele 21 de 
competenţe în modelul lor generic pentru deosebirea performerilor superiori de cei 
de nivel mediu aparţineau aceleiaşi categorii.  
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Goleman (1998) promovează un model bazat pe abilităţi precum: conştiinţa 
de sine, controlul de sine, conştiinţa socială şi managementul relaţiilor care se 
traduc în succes la locul de muncă. Acest model care se bazează pe componentele 
inteligenţei emoţionale a fost identificat într-o cercetare privitor la sute de corporaţii şi 
organizaţii, pentru a identifica performeri remarcabili. Competenţele emoţionale 
sunt abilităţi specifice postului care pot şi chiar trebuie să fie învăţate. În cadrul 
inteligenţei emoţionale la locul de muncă ar putea figura abilităţi precum: 
contribuţia la dezvoltarea altor persoane, capacitate de influenţare, comunicare 
eficientă, managerizarea conflictului, lider vizionar, catalizarea schimbării, construirea 
de legături, munca în echipă şi colaborarea; managerizarea relaţiilor – empatie, 
orientarea, conştiinţă organizaţională; conştiinţa socială – controlul de sine emoţional, 
credibilitate, conştiinciozitate, adaptabilitate, realizare, iniţiativă; controlul de sine – 
conştiinţă de sine emoţională, evaluare de sine acurată/corectă, încredere în sine; 
conştiinţă de sine – recunoaştere, reglare, sinele, competenţa personală. 

1.2. DIMENSIUNEA CONŞTIINŢEI DE SINE 

Prima dintre cele trei componente ale conştiinţei de sine, conştiinţa emoţională 
de sine, reflectă importanţa recunoaşterii propriilor sentimente şi modul în care 
acestea pot influenţa performanţa unei persoane. De exemplu, Goleman afirma într-
una din lucrările sale (1998) că, la serviciile financiare ale companiei, conştiinţa de 
sine emoţională se dovedeşte a fi crucială în ceea ce priveşte performanţa în muncă 
a celor care alcătuiesc planuri financiare. Interacţiunea dintre un planificator financiar 
şi un client este delicată, primul preocupându-se nu numai de problemele dificile 
legate de bani, dar şi de disconfortul sentimentului morţii, când se pune problema 
asigurării de viaţă, conştiinţa de sine ajutându-i aparent să-şi gestioneze reacţiile 
emoţionale mai bine. 

La un alt nivel, conştiinţa de sine este un element cheie în conştientizarea 
propriilor slăbiciuni sau a propriei forţe. Individul cu un simţ exact al conştiinţei de 
sine este conştient de abilităţile şi limitele sale, caută feedback-ul şi învaţă din greşelile 
personale, ştiind unde şi de ce este nevoie să fie îmbunătăţit şi când să se lucreze cu 
alţii care au o forţă complementară.  

Impactul pozitiv al încrederii în sine asupra performanţei a fost demonstrat 
în mai multe studii. 112 contabili nou angajaţi, cei cu eficacitate de sine de nivel 
înalt, o formă de încredere în sine, au fost evaluaţi de şefii lor zece luni mai târziu 
ca având o performanţă superioară în muncă. Nivelul încrederii în sine a fost de 
fapt un predictor mai puternic al performanţei decât nivelul abilităţilor sau un 
training (formare) anterior (Saks, 1995). Într-un studiu longitudinal, întins pe mai 
mult de 60 de ani, din copilărie şi până la ieşirea la pensie, pe mai mult de 1000 de 
subiecţi bărbaţi şi femei cu un coeficient de inteligenţă mare, cei care aveau un 
coeficient de încredere în sine mai mare în primii ani au avut şi un succes mai mare 
în carieră (Holahan şi Sears, 1995). 
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1.3. DIMENSIUNEA AUTOMONITORIZĂRII 

Această dimensiune a abilităţilor inteligenţei emoţionale cuprinde şase 
elemente. Cel mai important ar fi competenţa autocontrolului emoţional. Semne 
ale acestei competenţe pot fi stăpânirea de sine în situaţii de stres sau capacitatea de 
a face faţă unei persoane ostile fără a-i da răspunsuri caustice. Acei manageri care 
sunt capabili să-şi controleze stresul şi să nu se lase afectaţi pot avea unele din cele 
mai profitabile firme (Lusch şi Serkenci, 1990). 

Competenţa credibilităţii se exprimă prin faptul că o persoană este capabilă 
să perceapă valorile şi principiile unei alte persoane, intenţiile şi sentimentele, 
acţionând într-un mod care să se potrivească acestora. Indivizii credibili sunt 
deschişi în ceea ce priveşte propriile greşeli şi se confruntă cu alţii când este vorba 
de neglijenţe. Un deficit în direcţia acestei abilităţi operează ca un derapaj în 
carieră (Goleman, 1998). 

Semnele competenţei conştiinciozităţii se referă la a fi atent, disciplinat şi 
scrupulos în îndeplinirea responsabilităţilor. În studiile despre performanţa în muncă, 
eficienţa remarcabilă în toate posturile din domeniul informaticii de jos până la vârf 
depinde de conştiinciozitate. Printre reprezentanţii de vânzări din S.U.A., cei care 
s-au dovedit a fi mai conştiincioşi au avut şi cele mai mari vânzări (Barrick, Mount 
şi Strauss, 1993). 

Cât priveşte competenţa adaptabilităţii, specialiştii în domeniu afirmă că 
persoanele cu performanţe superioare în management prezintă această competenţă 
(Spencer şi Spencer, 1993). Ei sunt deschişi la noi informaţii, putând renunţa la vechile 
idei şi adaptându-şi modul de operare. Flexibilitatea emoţională permite unui 
individ să facă faţă anxietăţii care însoţeşte adesea nesiguranţa în aplicarea noilor 
idei pentru obţinerea unor rezultate remarcabile. În schimb, oamenii care simt un 
disconfort de ordin psihologic în prezenţa riscului şi schimbării devin negativişti, 
încetinind astfel ritmul de răspuns la o schimbare pe piaţă. Afacerile cu roluri mai 
puţin formale, mai ambigue, mai puţin autonome şi flexibile pentru angajaţi deschid 
fluxuri de informaţie, iar structurile multidisciplinare şi orientate spre echipă trăiesc o 
mai mare inovare (Amabile, 1988). 

Spencer şi Spencer (1993) au ajuns la concluzia că un nivel înalt al nevoii de 
realizare este competenţa ce pare a fi specifică funcţiilor executive superioare şi 
medii. Optimismul este un ingredient cheie al realizării, deoarece poate determina 
reacţia unei persoane la evenimente sau circumstanţele nefavorabile. Cei cu un 
nivel mare de realizare sunt proactivi şi persistenţi, au o atitudine optimistă faţă de 
obstacole, acţionând cu speranţa de succes. Unele cercetări au arătat că optimismul 
poate contribui semnificativ la câştigurile din vânzări, printre alte abilităţi. 

Cei cu iniţiativă acţionează înainte de a li se cere aceasta de către evenimentele 
externe. Aceasta constă adeseori în a acţiona anticipat pentru a evita unele probleme 
înainte ca ele să apară sau să se profite de ocazie înainte ca ea să fie vizibilă oricui. 
Acelora cărora le lipseşte iniţiativa sunt mai degrabă reactivi decât proactivi, neavând 
clarviziunea ce ar putea să facă diferenţa între o decizie înţeleaptă şi una slabă.  
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1.4. DIMENSIUNEA ABILITĂŢII SOCIALE. „CITIREA” CORECTĂ A PERSOANELOR 
ŞI GRUPURILOR 

Această dimensiune se manifestă în trei competenţe. Abilitatea empatică 
oferă unor persoane o conştientizare pătrunzătoare a emoţiilor, preocupărilor şi 
nevoilor altora. Persoanele cu un nivel ridicat al empatiei pot citi emoţiile curente, 
ajutându-se de elementele nonverbale precum tonul vocii, expresia facială etc. 
Această sensibilitate faţă de alţii devine importantă pentru performanţa în posturi 
superioare în ierarhie, când centrală este interacţiunea cu alte persoane. De 
exemplu, medicii care au un nivel superior de recunoaştere a emoţiilor pacienţilor 
au mai mult succes în tratarea lor decât colegii care nu au un nivel bun al empatiei 
(Friedman şi DiMatteo, 1982). Într-o forţă de muncă aflată în creştere, abilitatea 
empatică ne permite să-i intuim acurat pe ceilalţi, evitând recurgerea la stereotipuri, 
care ar putea conduce la deficite performanţiale prin crearea anxietăţii indivizii 
stereotipizaţi (Steele, 1997). 

Capacitate organizaţională, abilitatea de a citi emoţiile curente şi realităţile 
grupului, este o competenţă vitală a reţelei din spatele scenei şi coaliţiei care 
permite indivizilor să influenţeze, oricare ar fi rolul lor profesional. În cadrul grupului, 
ierarhiile sociale cer abilitate socială la nivel organizaţional, nu numai interper-
sonal. Cei cu performanţe superioare, în marea majoritate a organizaţiilor, au 
această abilitate, ceea ce-i distinge de ceilalţi colegi. Abilitatea lor de a interpreta 
corect şi obiectiv situaţiile, fără distorsiuni care să fie provocate de propriile opinii, 
le permite să răspundă în mod eficient (Boyatzis, 1982). 

1.5. DIMENSIUNEA MANAGERIZĂRII RELAŢIILOR. INDUCEREA RĂSPUNSURILOR 
DEZIRABILE 

Managementul relaţiilor include abilităţile sociale esenţiale.  
Dezvoltarea celorlalţi implică detectarea nevoilor lor de dezvoltare şi susţinerea 

abilităţilor de care dispun, un talent nu numai al antrenorilor sau mentorilor, dar şi 
al liderilor.  

Crearea unei atmosfere de deschidere cu linii clare de comunicare este un 
factor cheie în succesul organizaţional. Persoanele cu o competenţă comunica-
ţională sunt eficiente în fluxul informaţional emoţional de tip „dă şi primeşte”, fac 
faţă problemelor dificile, ascultă cu atenţie, primind din plin informaţia împărtăşită, 
fiind adeptul comunicării deschise, deschis atât la informaţiile neplăcute cât şi la 
cele bune.  

Persoanele care au abilitatea managerizării conflictului sunt cele care reuşesc 
să-i calmeze pe cei implicaţi. Aici, arta de a asculta şi empatiza este crucială pentru 
a face faţă oamenilor şi situaţiilor dificile cu diplomaţie, încurajând dezbaterile şi 
discuţiile deschise, orchestrând situaţiile de tip „câştig-câştig”.  

Cei care sunt adepţii abilităţii liderului vizionar plasează în rândul abilităţilor 
personale inspirarea altora de a munci împreună pentru atingerea unor scopuri 
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comune. Astfel de persoane sunt capabile să articuleze şi să răspândească entuziasm 
pentru o viziune şi o misiune împărtăşită, pentru a ghida performanţa altora, con-
ducându-i prin exemplul personal. Liderii de succes integrează realităţi emoţionale 
în ceea ce ei văd, inducând strategie cu semnificaţie şi rezonanţă. Emoţia este 
contagioasă, mai ales atunci când este arătată de cei aflaţi în vârful ierarhiei în 
organizaţie, iar liderii de mare succes prezintă un nivel înalt al energiei pozitive 
care se răspândeşte în toată organizaţia (George şi Bettenhausen, 1990). Tonul 
emoţional al unui lider tinde să se răspândească în exterior cu o putere remarcabilă. 

Accelerarea tranziţiilor în care am intrat odată cu începerea noului secol a 
făcut din capacitatea de a fi catalizator de schimbare una foarte importantă. Liderul 
trebuie să fie capabil să recunoască nevoia de schimbare, să ridice barierele, să-i 
înroleze şi pe alţii în urmărirea noilor iniţiative. Un lider eficient al schimbării 
articulează o viziune irezistibilă privind noile obiective organizaţionale. Talentul de 
catalizator al schimbării pe care îl poate avea un lider necesită eforturi mai mari şi 
o performanţă din partea subordonaţilor, ceea ce face munca lor mai eficientă 
(House, 1988). 

Capacitatea de a construi legături este esenţială în domenii ca ingineria, 
ştiinţa computerelor, biotehnologia şi alte domenii de cunoaştere în care reţeaua 
este crucială pentru succes. Una dintre virtuţile construirii unor astfel de relaţii este 
rezervorul de încredere şi bunăvoinţă pe care liderii le stabilesc. Managerii foarte 
eficienţi sunt adepţii cultivării acestor relaţii, în timp ce ceilalţi, mai puţin eficienţi, 
eşuează în construirea de legături (Kaplan, 1991). 

Capacitatea de colaborare şi de lucru în echipă a căpătat o importanţă 
crescândă în ultima decadă pentru multe organizaţii. Munca în echipă ca atare 
depinde de inteligenţa emoţională colectivă a membrilor ei, acest lucru fiind un atu 
pentru productivitatea/performanţa la nivelul echipei, respectiv al organizaţiei. 
Colaborarea este extrem de importantă pentru managerii de succes. Într-un studiu, 
se arăta că, atunci când unii manageri au fost concediaţi, cel mai frecvent invocată 
a fost incapacitatea de a lucra în colaborare cu egalii. Mai erau invocate incapa-
citatea de a transmite emoţii pozitive şi de a stabili armonie la nivelul echipei care 
conduce organizaţia (Barsade şi Gibson, 1998). 

2. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ DE GRUP ŞI INFLUENŢA EI  
ASUPRA EFICIENŢEI GRUPULUI 

Modul în care grupurile dezvoltă procese de interacţiune eficiente cere înţe-
legerea rolului emoţiei în grup. Pentru că mai multe emoţii umane se dezvoltă în 
timpul interacţiunilor sociale, se poate spune că emoţia are o influenţă puternică, 
fiind legată fundamental de felul în care angajaţii interacţionează şi muncesc 
împreună. Capacitatea unui grup de a manageriza în mod inteligent emoţia joacă un 
rol important în procesele de interacţiune şi eficienţa acestuia. 
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Inteligenţa emoţională de grup reprezintă capacitatea de a dezvolta un set 
de norme pentru managerizarea proceselor emoţionale în aşa fel încât să se cultive 
încrederea, identitatea de grup şi eficienţa grupului. 

Credinţele colective facilitează dezvoltarea cooperării şi colaborării între 
membrii grupului. Cercetările au relevat că abilitatea de a colabora şi coopera ţine 
de interacţiunea în munca de grup şi este un ingredient util pentru eficienţa 
grupului (Tjosvold şi Tjosvold, 1994). Mulţi specialişti sunt de acord că încrederea 
este un element esenţial în dezvoltarea cooperării în grup (Jones şi George, 1998; 
McAllister, 1995). Încrederea este atât afectivă cât şi cognitivă, implicând aşteptare 
şi obligaţie (Coleman, 1990), precum şi reciprocitate (Clarkson, 1998). Coleman 
mai afirmă şi că mediul social joacă şi el un rol important în încredere. Obligaţiile, 
aşteptările şi reciprocitatea sunt constructe înrudite care pot transforma încrederea 
într-o resursă puternică a grupului, întărind cooperarea şi parteneriatul sau colaborarea.  

Cea de-a doua reprezentare colectivă, considerată necesară pentru realizarea 
unei interacţiuni eficiente în cadrul grupului, este identitatea de grup, definită ca o 
credinţă a grupului că este o entitate unică, importantă şi atractivă. Identitatea de 
grup circumscrie grupul, definind clar apartenenţa de grup şi facilitând sentimentele de 
incluziune şi ataşament. Având în vedere aceste caracteristici, identitatea de grup 
creează un simţ al securităţii, pe care Kahn (1998) îl descrie ca fiind necesar pentru 
angajarea în rezolvarea sarcinii în timpul perioadelor de nepredictibilitate organiza-
ţională. Cercetarea în domeniu a demonstrat că managerii de succes se străduiesc 
să construiască identitatea de grup în organizaţiile pe care le conduc (de exemplu, 
prin folosirea unor simboluri ca nume date grupului) în vederea creşterii cooperării 
între membrii grupului şi implicarea acestora în grup şi în sarcina ce îi este 
atribuită. De aceea identitatea de grup este o credinţă colectivă care facilitează 
membrilor grupului sentimentul că scopurile lor şi operaţiile folosite sunt legate în 
mod pozitiv. Acest lucru creşte implicarea membrilor şi facilitează cooperarea şi 
colaborarea, necesare pentru succesul grupului.  

Ultima credinţă colectivă, considerată necesară pentru construirea interacţiunii 
eficiente, ar fi eficienţa grupului, definită ca o aspirație colectivă într-un grup care 
ar putea fi eficient. Cercetarea în domeniu a demonstrat deseori că simţul eficienţei 
grupului este legat de eficacitatea în rezolvarea sarcinii. Druskat şi Wolff (2001) 
susţin că eficacitatea grupului este un facilitator al cooperării şi colaborării, deoarece dă 
membrilor grupului sentimentul că pot fi mai eficienţi ca unitate decât individual. 

3. FOLOSIREA FUNCŢIILOR RESURSEI UMANE PENTRU A CREŞTE  
NIVELUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 

Cum economia mondială devine tot mai globală şi mai bazată pe informaţie, 
organizaţiile au ajuns să considere necesară adaptarea la schimbarea rapidă şi la o 
piaţă din ce în ce mai competitivă. Organizaţiile inteligente emoţional sunt capabile 
să influenţeze talentul membrilor lor de a face faţă cât mai eficient acestor provocări. 
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Aceste organizaţii îşi manifestă competenţele centrale, respectiv munca în echipă şi 
colaborarea, adaptabilitatea, orientarea spre realizare şi orientare spre muncă, tinzând 
să fie mai implicate în reţea şi mai flexibile. Deoarece organizaţiile devin din ce în 
ce mai interconectate, ele cer un nivel mai ridicat al inteligenţei emoţionale la 
membrii lor, ceea ce nu se petrece la organizaţiile tradiţionale. În organizaţiile 
interconectate, oamenii muncesc mai mult şi mai des împreună, în echipe, iar 
adeseori membrii echipei se găsesc ei-înşişi în situaţia de a-i manageriza pe alţii, 
care de fapt nu le raportează lor direct.  

Există două căi de bază ce ar trebui urmate pentru a creşte nivelul inteligenţei 
emoţionale în organizaţie: angajarea unor persoane cu un coeficient de inteligenţă 
emoţională mare şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale la cei deja angajaţi. 
Angajarea (selectarea) este una din modalităţile cele mai rapide de a creşte inteligenţa 
emoţională în organizaţie, dar numai dacă organizaţia angajează mai mult de 20% 
din personal persoane cu inteligenţă emoţională mare, pentru că altfel impactul 
acesteia nu este sesizabil. În plus, dacă climatul organizaţiei nu suportă sau nu 
recompensează comportamentul inteligent emoţional, este posibil ca personalul pe 
care încerca să-l păstreze să părăsească organizaţia. De aceea este important pentru 
organizaţie să dezvolte şi să menţină inteligenţa emoţională la angajaţii pe care îi 
are deja. 

Şi selectarea de personal care a demonstrat că are un nivel ridicat al inteligenţei 
emoţionale poate fi o cale rapidă de a spori inteligenţa emoţională a organizaţiei. 
Din păcate, selectarea clasică de resurse umane tinde să se concentreze pe ceea ce 
apare pe cv-ul candidatului: educaţie, abilităţi şi experienţă. Deşi aceşti factori sunt 
importanţi şi adeseori consideraţi de bază pentru desfăşurarea de activităţi în mod 
adecvat într-un post, rareori ei ne ajută să facem distincţia între performanţa de vârf 
şi cea medie (Spencer, McClelland şi Spencer, 1992). În fapt, deciziile de angajare 
sunt lăsate adesea la îndemâna intervievatorului sau „chimiei” dintre intervievator 
şi candidat. O inabilitate sau un eşec în a categoriza exact ceea ce îi dă intervie-
vatorului o impresie pozitivă pot conduce la decizii false. Uneori simpatia se poate 
datora aparenţei candidatului, asemănătoare celei a intervievatorului: candidat şi 
intervievator pot împărtăşi aceleaşi valori sau etică a muncii, de exemplu. Competenţa 
în materie de inteligenţă emoţională, deşi mai dificil de detectat, s-a arătat a fi cheia 
diferenţiatoare între performanţa medie şi cea de vârf. Dacă organizaţiile doresc să 
sporească aceste competenţe la forţa de muncă, procesul de angajare de forţă de 
muncă trebuie să includă o metodă de identificare a acestor competenţe la candidaţi.  

Modelul revizuit al lui Daniel Goleman referitor la inteligenţa emoţională 
constă din 20 de competenţe emoţionale distribuite în patru dimensiuni (Boyatzis, 
Goleman şi Rhee, 2000). Selectarea pentru toate cele 20 de competenţe ar fi extrem 
de provocantă şi o sarcină costisitoare. Însă, David McClelland a demonstrat operarea 
competenţelor pe o singură categorie sau dimensiune. Autorul citat afirma că nu 
există un singur set de caracteristici care să conducă la succes; mai degrabă există 
configuraţii alternative şi combinaţii de competenţe care dau rezultate, adică succes 
într-un post (McClelland, 1998). 
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Richard Boyatzis (1999) a realizat patru grupări diferite ale relaţiilor care pot 
exista între competenţele aparţinând unei dimensiuni: complementaritate, manifestări 
alternative, compensatorii şi antagonice. Demonstrarea unei competenţe prezente la 
o persoană nu interferează cu demonstrarea unei alte abilităţi. De exemplu, autorul 
a explorat relaţia dintre adaptabilitate şi conştiinciozitate. O persoană poate da 
dovadă de flexibilitate în adaptarea la situaţie. Faptul că demonstrează siguranţă şi 
consistenţă nu ar interfera cu demonstrarea adaptabilităţii, dar, dacă persoana poate 
folosi ambele competenţe, eficenţa ei ar creşte în mai multe situaţii. Dacă, de 
exemplu, situaţia s-a schimbat, dar un răspuns sigur ar mai fi încă necesar, folosirea 
adaptabilităţii şi conştiinciozităţii ar permite continuarea comportamentului potrivit 
chiar şi în situaţii noi. 

Cea de-a doua relaţie între competenţe, alternarea manifestărilor, are loc între 
competenţe care reprezintă acelaşi set de capacităţi, chiar dacă fiecare competenţă 
cuprinde comportamente specifice unei situaţii. De exemplu, a-i conduce pe alţii şi 
a fi un catalizator al schimbării sunt manifestări alternative ale comportamentului 
de lider. Capacitatea de a-i conduce pe alţii este mai generală şi este văzută ca un 
rol tradiţional de lider, în vreme ce capacitatea de a fi catalizator al schimbării este 
o manifestare a liderului specific organizaţiilor în curs de schimbare.  

Când vorbim despre competenţe aflate în relaţii compensatorii, ne referim la 
compensarea în ceea ce priveşte nefolosirea sau slăbiciunea uneia sau alteia, 
rezultatele fiind aceleaşi dacă este folosită o competenţă sau alta. Orientarea spre 
realizare şi inţiativa sunt exemple de competenţe compensatorii.  

Ultimul tip de relaţii între competenţe este cel antagonic. Un nivel foarte înalt 
al unei competenţe poate preveni folosirea sau manifestarea alteia. Persoanele care 
prezintă abilitatea de echilibrare a competenţelor antagonice ajung adeseori la o 
performanţă remarcabilă. În modelul competenţei de inteligenţă emoţională, auto-
controlul poate fi antagonic iniţiativei. Dacă cineva are un nivel mare al auto-
controlului, inhibându-şi impulsurile şi acţiunile, ar avea o dificultate crescândă în 
timp în ceea ce priveşte iniţiativa. 

Deşi selecţia de personal este calea relativ cea mai rapidă pentru a obţine 
competenţe de inteligenţă emoţională în forţa de muncă, ea poate fi costisitoare. 
Noii angajaţi au nevoie să fie antrenaţi pentru a fi aduşi în scurt timp la cunoaşterea 
necesară postului, practicilor, proceselor etc. Costurile de angajare pot include şi 
lucruri precum taxe de recrutare şi consumarea timpului de lucru în interviuri. 
Adesea, este mai practic pentru o organizaţie să sporească nivelul inteligenţei 
emoţionale la personalul deja angajat prin training şi dezvoltare. Totuşi, dezvoltarea 
cere timp, implicare şi susţinere. Mai mult decât atât, adesea, organizaţiile mai mult 
împiedică decât favorizează procesul de dezvoltare. Accentul pe rezultatele imediate 
duce adesea la metode de dezvoltare coercitive sau neinteligente emoţional, care, la 
rândul lor, întăresc comportamentele inadecvate şi influenţează negativ sănătatea 
organizaţiei şi a membrilor ei. 
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Chiar şi în organizaţiile în care rutina asigură training, modelul acestuia este 
desemnat în mod obişnuit să producă un anumit nivel al abilităţilor tehnice sau 
cognitive. Cherniss şi Goleman, cu ajutorul Consorţiului pentru Cercetare a Inteligenţei 
Emoţionale în Organizaţii (Consortium for Research on Emotional Intelligence in 
Organizations), au elaborat un ghid de programe pentru dezvoltarea inteligenţei 
emoţionale care produc schimbări măsurabile (2001). 

Înainte ca o organizaţie să propună un training sau un program de dezvoltare 
pentru inteligenţa emoţională, ea trebuie să se asigure de un sprijin puternic pentru 
acest demers. Implicarea în dezvoltarea inteligenţei emoţionale trebuie să se facă 
de sus, din vârful ierarhiei, pentru că dezvoltarea cere timp şi muncă. Dacă 
activitatea nu este considerată importantă sau nu este valorizată de organizaţie, 
oamenii vor abandona repede, folosind timpul pentru ce li s-ar părea mai necesar, 
mai presant. Dezvoltarea competenţei emoţionale în organizaţii va avea succes numai 
dacă liderul comunică importanţa inteligenţei emoţionale membrilor organizaţiei.  

Sistemele de resurse umane iau în considerare următorii paşi înainte de a 
iniţia un demers de a creşte nivelul inteligenţei emoţionale într-o organizaţie: se 
asigură că liderii înţeleg beneficiile pe termen lung ale dezvoltării inteligenţei 
emoţionale în organizaţie; liderii au trecut prin training sau intervenţii care să le 
sporească competenţa emoţională înainte ca restul organizaţiei să intre într-un 
astfel de program; ajută liderii să comunice scopul şi importanţa efortului de 
schimbare; liderii sunt convinşi de existenţa feedback-ului privind dezvoltarea 
competenţelor lor emoţionale şi impactul lor asupra organizaţiei.  

Primit în redacţie la: 15.III.2011 
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REZUMAT 

Articolul de faţă îşi propune să răspundă la întrebarea „ce este inteligenţa emoţională şi care ar 
fi rolul ei în organizaţii, la locul de muncă?” Se subliniază faptul că inteligenţa emoţională ajută la 
promovarea unei performanţe superioare în muncă. Inteligenţa emoţională înglobează abilităţi care 
implică controlul propriilor emoţii dar şi perceperea, recunoaşterea emoţiilor altora, fiind predictivă 
pentru o performanţă superioară la locul de muncă. Cercetarea ultimilor 25 de ani a reliefat consecvent un 
set de competenţe, precum încrederea în sine, iniţiativa şi lucrul în echipă care pot asigura perfor-
manţa în organizaţii. 


