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The Analysis of the Leadership Type
of Cluj-Napoca City Hall

Abstract
Leadership is one of the main factors that can 

contribute to the rise or fall of an organization or 
institution. A leader is the trigger, if I might say, of 
a chain reaction, based on his/her approach, style 
of leadership and behavior. The fact that a single 
person has such impact on motivation, group or 
individual work is fascinating, especially when that 
person is actually doing a good job, making his/her 
followers to reach their highest level of performance.

Therefore, this analysis wants to see if the 
leaders from Cluj-Napoca Municipality have what 
is needed in order to bring up the best from their 
personnel. 

Keywords: leadership, motivation, transfor-
mational leadership, transactional leadership, per-
formance.
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1. Introducere

Lucrarea de față urmărește analiza modelelor de leadership folosite în Primăria 
Cluj-Napoca și cât de potrivite sunt pentru maximizarea modului de lucru al angajați-
lor, având ca scop analiza tipurilor de leadership prezente în Primăria Cluj-Napoca și 
modul în care acestea sunt percepute de către angajați. Tipul de leadership poate afecta 
în mod pozitiv sau negativ capacitatea de muncă și motivarea indivizilor în instituții. 
Cu cât leaderul este mai implicat în activități și își respectă personalul, cu atât va creș-
te disponibilitatea de a îndeplini ordinele/duce la finalizare sarcinile și viceversa. În 
această lucrare voi prezenta și analiza caracteristicile principale ale comportamentului 
leaderilor sau stilul de leadership practicat.

Obiectivul cercetării vizează analiza comportamentului leaderului, care sunt ca-
racteristicile pe care un leader ar trebui să le aibă în administrația publică pentru a fi 
performant (percepția asupra leaderului) și analiza modului în care acesta este perceput 
de către subordonați. 

În orice instituție, modul în care conducerea ridică problemele, modul de adresare 
și capacitatea de a înțelege și accepta situațiile dintr-o organizație, are un impact con-
siderabil asupra percepției angajaților. Dacă acesta nu definește scopul în mod clar și 
precis, dacă nu se implică și nu dă un sens acțiunilor, atunci, are destul de multe șanse 
să piardă controlul asupra subordonaților săi. Ipotezele de la care pornește cercetarea 
sunt următoarele: 

• „Percepția angajaților asupra tipului de leadership folosit este influențată de poziția 
ocupată”, plecând de la prezumția că există o diferență de percepție între autoeva-
luare și evaluarea din partea subordonaților. Principalele categorii analizate sunt 
comportamentele transformaționale, tranzacționale și laissez-faire; și

• „Tipul de leadership folosit va influența subordonații să depună eforturi supli-
mentare”, este a doua ipoteză; aici analiza urmărește dacă leaderul este motivul 
pentru care subordonații (în cazul de față, personalul de execuție) ating anumite 
standarde/rezultate și dacă doresc să se autodepășească, să depună eforturi peste 
așteptări. 

Pentru a putea analiza și verifica ipotezele prezentate, am ales teoria leadershipului 
transformațional a lui Bernard M. Bass (1985). Argumentul pentru focalizarea pe tipul 
de leadership este că acesta poate fi factorul atât pentru multe dintre realizările cât și 
pentru eșecurile unei instituții. Modul în care cineva își coordonează echipa și devota-
mentul pe care îl are față de misiune și față de oamenii pe care îi conduce, spune multe 
despre cum ar trebui să fie un leader. Dacă ipotezele se confirmă sau nu, acestea pot 
răspunde sau crea noi întrebări. De exemplu, dacă percepția asupra tipului de leaders-
hip diferă, înseamnă că pot exista anumite deficiențe legate de motivare, comunicare 
sau de efectuarea propriu-zisă a muncii, care, dacă se accentuează, pot duce în final la 
o schimbare negativă (reorganizarea membrilor, înlocuiri de personal, realizarea unei 
munci deficitare – publicul cu care lucrează își va forma o imagine negativă asupra 
instituției) sau pozitivă (încercarea de a comunica mai mult cu echipa pentru a vedea 
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ce merge, ce nu merge și ce se poate face pentru ca situația să se remedieze și să nu 
mai apară pe viitor).

Pentru această analiză, voi folosi ca metodă sondajul de opinie, iar ca instrument de 
cercetare, chestionarul, care va fi aplicat atât șefilor de departamente (autoevaluare) cât 
și subordonaților (cum percep aceștia calitățile de leader ale superiorului). Analiza va fi 
una cantitativă și voi folosi asocierea (test Gamma), regresia și compararea mediilor (test 
Eta și ANOVA) pentru a determina tipul de leadership folosit în Primăria Cluj-Napoca, 
iar în funcție de tendința de răspuns voi putea vedea care este percepția subordonaților 
asupra leaderilor și, în același timp, cum se văd leaderii pe ei înșiși. Se presupune că 
într-o instituție publică tipul de leadership va fi unul preponderent birocratic (în cazul 
acestei teorii comportamente pasive/laissez faire sau cel mult tranzacționale). 

2. Stiluri de leadership în Primăria Cluj-Napoca

Comportamentul leaderilor și stilul de conducere are o influență și un efect direct 
asupra motivației angajaților, având la bază câteva teorii care definesc caracteristicile 
unui leader, și anume teorii axate pe trăsăturile de caracter, care spun că trăsăturile 
unui leader sunt cele care îl/o diferențiază de celelalte persoane, teorii axate pe com-
portament care susțin că leaderul acționează într-un mod eficace, conduce și acționează 
într-o anumită manieră. Teoria situațională susține că leaderul trebuie să fie flexibil și 
pregătit pentru orice situație (adaptare la probleme și schimbări), iar teoria leadership-
ului transformațional susține că leaderul are capacitatea de a transforma viziunea sa 
în realitate, de a motiva angajații și a-i face conștienți de sarcinile lor și modul în care 
le pot realiza cât mai eficient (Duțu, 2008, pp. 12-13). 

Sunt destul de multe tipuri de leadership care pot fi identificate în administrația 
publică, însă, în cercetarea de față, voi analiza tipul de leadership din perspectiva 
teoriei leaderului transformațional, axată pe trei dimensiuni, leader tranzacțional, 
transformațional și „laissez-faire”/pasiv, pentru a vedea care stil este cel predominant 
în Primăria Cluj-Napoca și cum influențează acesta motivația personalului și disponi-
bilitatea acestuia de a-și realiza munca într-un mod eficace.

2.1. Leadership tranzacțional

Leadership-ul tranzacțional, se referă în special la oferirea de bunuri sau servi-
cii în schimbul unei activități sau acțiuni realizate (ideea de tranzacție între leader și 
subordonați). Prin această metodă, leaderii pot influența membrii echipei, îi pot face 
pe angajați să îndeplinească anumite sarcini în schimbul unor bunuri (materiale, stimă, 
financiare, posibilitate de avansare etc.). Aș putea spune că între leaderi și subordonați 
există o relație pur pragmatică, aproape „comercială” de tip „cerere și ofertă” datorită 
schimburilor ce implică diverse resurse – leaderul îi recompensează pe cei ce îi oferă 
susținere (Hințea, 2004, p. 54). Cu alte cuvinte, leaderii recompensează angajații în 
funcție de efortul depus, existând un schimb reciproc de bunuri și servicii, deci sistemul 
motivațional este unul de sancțiune și recompensă, fiind un lucru care aduce beneficii 
în ambele părți (satisfacerea intereselor).
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Putem observa că leadershipul tranzacțional se bazează pe atitudinea leaderului 
cu privire la îndeplinirea obiectivelor prin folosirea mijloacelor de recompensare și 
sancționare, motivând în acest fel personalul să își îndeplinească sarcinile într-un mod 
benefic pentru ambele părți. Factorii principali ai leadership-ului tranzacțional se referă 
la modul în care leaderul relaționează eforturile depuse de echipă cu beneficiile oferite 
în schimb și intervenția leaderului doar când apare o eroare (din diferite motive – uma-
ne sau funcționale) (Hințea, 2007, p. 200).

Burns menționează în lucrarea „Leadership” din 1978 că acest tip are un rol central 
în activitățile sale, el fiind cel care pornește acest ciclu de servicii bazat pe cerere și ofer-
tă, dar, în același timp, sancționare și recompensare (Burns, 1978, pp. 259-261). Acest 
tip de leadership poate crea conflicte cu alte grupuri, deci, în unele cazuri, poate crește 
gradul/valoarea sancțiunilor în cazul în care angajații nu fac față cerințelor leaderului.

Pe lângă cele menționate, putem asocia mai ușor acest tip de leadership cu cel axat 
pe obiective care, la fel, se folosește de diferite mijloace pentru a atinge obiectivele (care 
primează) și împarte sarcinile în așa fel încât să poată fi îndeplinite într-un timp cât 
mai scurt (sau, cel puțin, acceptabil).

2.2. Leadership transformațional

Acest tip de leadership se referă la implicarea leaderului în activitățile și în viața 
membrilor echipei, încercând să descopere și să satisfacă nevoile reale ale acestora. Pe 
lângă acest factor, leaderul încearcă să îi motiveze pe subordonați și să îi ajute să se 
dezvolte atât la nivel individual, cât și la nivel de grup. 

Leadership-ul transformațional merge pe principiul stimulării angajaților și sati-
sfacerii nevoilor de ordin superior (autorealizare), atingerea obiectivelor spirituale și 
superioare, exploatarea valorilor și promovarea schimbării (Hințea, 2004, p. 54), pen-
tru a da un randament mult mai ridicat la locul de muncă, rezultând o dezvoltare a 
organizației, membrii fiind mult mai motivați și mulțumiți în același timp de activitatea 
lor în cadrul instituției.

Se poate spune că acest tip de leadership se bazează mai mult pe dezvoltarea va-
lorilor și expectanțelor indivizilor, susținându-i în creșterea inovativității și a valorii 
adăugate. „Leaderul stimulează interesul în rândul colegilor și angajaților, generează 
conștientizarea misiunii sau viziunii în rândul organizației și motivează angajații să 
meargă dincolo de propriile interese” (Filip, 2015, p. 40).

Dacă ne raportăm la cele 3 tipuri de autorități ale lui Weber, putem observa că aces-
tui tip de leadership i se potrivește autoritatea carismatică; viziunea și „înțelepciunea” 
leaderului fiind cele care primează, iar influența asupra subordonaților se datorează 
calităților personale și impactului pe care misiunea îl are asupra lor. De asemenea, 
interesul deosebit asupra valorilor și nevoilor angajaților/subordonaților, poate fi încă 
un motiv pentru popularitatea acestui tip de leadership.

Principalele caracteristice ale acestui stil sunt: influența idealizată, motivația 
inspirațională, stimularea intelectuală (creativitatea și inovarea angajaților) și 
considerații la nivel individual (Țiclău, 2015, p. 111). Leadership-ul transformațional 
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inspiră oamenii să se dezvolte pe plan personal și profesional, le oferă o viziune atrac-
tivă și credibilă asupra organizației, dezvoltă o legătură strânsă cu membrii echipei 
sale și se aseamănă într-o mare măsură cu leadership-ul axat pe resursa umană, este 
extrem de comunicativ și deschis la idei noi, acceptă input din partea angajaților și 
dorește să fie implicat în toate activitățile. „Liderul axat pe resursa umană pornește de 
la postulatul conform căruia oamenii reprezintă punctul central al organizației; odată 
ce el va răspunde nevoilor acestora, loialitatea lor va asigura succesul organizației” 
(Hințea, 2004, p. 54).

2.3. Leadeship-ul laissez-faire sau pasiv

Din denumire intuim că acest tip de leadership este axat în principal pe o neimpli-
care a leaderului în activitatea organizației, lipsa implicării în general conducând la 
rezultate mediocre. Acest tip de leadership se întâlnește în organizații mari, care trebuie 
să organizeze și să direcționeze un număr mare de angajați care își cunosc foarte bine 
atribuțiile. De asemenea, acest tip se regăsește în organizațiile stabile care promovea-
ză status-quo-ul. Dezavantajele sunt evidente: lipsa flexibilității, incapacitatea de a 
se adapta la schimbări (nevoia unui mediu extern stabil), lipsa de responsabilitate și 
relația proastă cu subordonații în principal datorită pasivității leaderului (Spahr, 2015).

3. Metodologie

Pornind de la teoriile prezentate anterior, voi analiza tipul de leadership și măsura 
în care acesta influențează percepția personalului și modul în care lucrează. Se poate 
deduce din partea teoretică faptul că angajații ar avea o părere mult mai bună față de 
leaderi dacă tipul de leadership folosit ar fi cel transformațional, datorită accentului 
pus pe resursa umană, însă, înainte de a trage astfel de concluzii, trebuie analizat în ce 
măsură acest model se regăsește în instituția în cauză. 

În același timp, trebuie să luăm în calcul și tendința de reducere a comportamen-
tului pasiv pentru a se putea dezvolta și pentru a ieși din analiză un tip de leadership 
orientat către individ și către nevoile sale. Nu putem exclude nici probabilitatea ca 
tipul de leadership să fie cel tranzacțional, mai ales că accentul este pus pe atingerea 
obiectivelor și pe desfășurarea activităților pentru a atinge anumite standarde stabilite. 
Ipotezele de la care am pornit sunt: 

• „Percepția angajaților asupra tipului de leadership este influențată de poziția ocu-
pată”, mai exact, cei cu funcție de conducere vor avea o evaluare diferită față de 
tipul de leadership folosit față de cei care au poziție de execuție (subordonați); și

• „Tipul de leadership folosit influențează subordonații în a depune eforturi supli-
mentare” se referă la performanța și la randamentul leaderilor – dacă aceștia au 
capacitatea de a inspira încredere, de a-i stimula intelectual pe subordonați și a-i 
motiva – tipul de leadership folosit poate influența aceste variabile (eficacitatea și 
efortul suplimentar), deoarece „sunt relaționate cu succesul la nivel individual, de 
grup și organizațional. Eficiența grupului este evaluată pe baza modului în care 
subalternii percep leaderii ca fiind buni motivatori, eficienți în interacțiunile de la 
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diferite niveluri și ca generând satisfacție și performanță cu metodele de lucru” 
(Iliescu, 2007, p. 9). 

Pentru a putea analiza și măsura comportamentul leaderilor, voi folosi ca metodă 
sondajul de opinie, instrumentul fiind chestionarul MLQ (Multifactor Leadership Qu-
estionnaire), creat de Bass după dezvoltarea teoriei lui Burns (Bass și Avolio, 1999).

Conceptul de leadership poate fi împărțit în 3 dimensiuni mari: transformațional, 
tranzacțional și laissez-faire/pasiv. Pentru fiecare dintre aceste dimensiuni, Bass a dez-
voltat chestionarul MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) pentru a determina ce 
tip de leadeship este cel mai întâlnit într-o organizație („Transformational Leadership”, 
autor necunoscut, nedatat, p. 2).

3.1. Operaționalizarea leadership-ul transformațional

Leadership-ul transformațional are la bază următorii indici: 
• „Aprecierea individuală” (API): se referă la gradul în care leaderul ține cont de 

nevoile fiecărui membru al echipei sale, se comportă ca un mentor, oferă suport, 
ține cont de contribuția tuturor membrilor echipei și îi inspiră pe cei din jur la 
dezvoltare personală.

• „Stimularea intelectuală” (SI): se referă la gradul în care leaderul le solicită subor-
donaților părerea, încurajează creativitatea și capacitatea indivizilor de a gândi 
independent. Totodată, ei sunt încurajați să analizeze problemele și, din alte per-
spective, să aducă soluții noi și să găsească rezolvări pentru situații neașteptate.

• „Motivația bazată pe inspirație” (MI): leaderul inspiră prin ideile sale, trezind 
interesul angajaților prin oferirea unui sens sarcinilor clar stabilite (angajații au 
nevoie de un scop clar în îndeplinirea sarcinilor) și provoacă interes prin stabilirea 
unor obiective de viitor care îi face pe membrii echipei să investească mai multe 
resurse pentru că sunt încurajați în mod constant.

• „Atribute idealizate” (AI): prin oferirea unui model de urmat, având un compor-
tament etic, inspiră respect, încredere și mândrie. Angajații se identifică în perso-
nalitatea leaderului și doresc să îl urmeze atât în misiune, cât și în personalitate 
(încep să copieze comportamentul leaderului) („Transformational Leadership”, 
nedatat, p. 2,).

3.2. Operaționalizarea leadership-ului tranzacțional

Leadership-ul tranzacțional la bază „recompensarea și sancționarea sau recompen-
sarea situațională (RS)” și se referă la modul în care leaderii definesc și stabilesc clar 
care le sunt cerințele și așteptările, având tendința de a recompensa performanța și de 
a sancționa lipsa acesteia. Un alt indicator se referă la „monitorizare și management/
implicare prin excepție activă (MEA)”, însă, în situația de față, leaderul caută în mod 
constant posibilele greșeli și intervine doar dacă unele reguli sau proceduri nu au fost 
respectate (Mora, 2012, p. 189).

Acest tip de leadership poate crea efecte pozitive în materie de atingere a obiec-
tivelor, pentru că acestea vor fi clar stabilite, iar cei ce nu ating standardele vor fi 



9

sancționați. Pe lângă realizarea sarcinilor, poate fi motivul performanțelor echipei sau 
cel puțin, a percepției de performanță, însă uneori poate fi dus în extrema de a se axa 
doar pe greșeli și devieri de la standarde, moment în care începe să se producă o lipsă 
de comunicare între el și echipă, nu se mai lucrează la așteptările leaderului și încep să 
apară probleme (de comunicare, de înțelegere și realizare a sarcinilor etc.).

3.3. Operaționalizarea leadership-ului „laissez-faire” sau pasiv

Aici avem două elemente: primul, „implicarea prin excepție, pasivă (MEP)” – inter-
vine doar atunci când problemele au atins un nivel critic și este nevoie de prezența sa, 
iar al doilea – „lipsa de implicare (EI)” – de aici se înțelege că leaderul intervine foarte 
rar sau deloc în activitatea angajaților (Mora, 2012, p. 189).

Pe baza întrebărilor leaderului „laissez-faire” se poate analiza în ce măsură acest 
tip se întâlnește în instituție și dacă acesta va influența negativ percepția angajaților 
asupra leaderilor, precum și percepția celor două grupuri (leader-subordonat) asupra 
performanței.

Dacă tipul de leadership va fi cel tranzacțional, atunci înseamnă că leaderul folosește 
alte metode pentru a-i determina pe angajați să își îndeplinească sarcinile, iar dacă ti-
pul de leadership predominant va fi cel transformațional, înseamnă că el va influența 
pozitiv atât comunicarea, cât și disponibilitatea angajaților de a lucra eficient și de a se 
ridica la standardele de performanță ale instituției. În acest ultim caz, angajații vor fi 
mult mai receptivi la mesajele și la sarcinile pe care leaderul le împarte, fiind, în același 
timp, și mai deschiși la idei noi, la a gândi inovativ sau de a veni cu propuneri pentru 
a rezolva unele probleme.

În funcție de direcția în care leaderii se îndreaptă, putem determina cum influențează 
echipa (pozitiv sau negativ), comunicarea dintre ei și disponibilitatea de a performa. 
Pe baza acestor factori, putem determina tipul de leadership predominant în Primăria 
Cluj-Napoca și care sunt efectele sale asupra angajaților și, în final, care ar fi caracte-
risticile leaderului (la modul general) din instituția în cauză. 

Eșantionul este format din șefii de birou/departament și angajații în subordinea 
acestora, deci un eșantion stratificat, populația chestionată fiind funcționarii/angajații 
contractuali de conducere și de execuție din birouri (analiza va fi una șef-subordonat), 
selectarea va fi una de conveniență. 

4. Rezultate

Ipoteza 1 „percepția leaderului privind stilul de leadership practicat, diferă de cea 
a subordonaților” face referire la faptul că leaderii vor avea o percepție diferită asupra 
tipului de leadership pe care îl folosesc, în comparație cu subordonații lor. Pentru a 
vedea dacă diferența este una semnificativă la nivel general, am utilizat compararea 
mediilor, având ca variabilă independentă poziția ocupată (de execuție sau de conduce-
re), variabila dependentă fiind media răspunsurilor pentru cele trei tipuri de leadership 
analizate (a se vedea tabelele 1-3).
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Tabelul 1: Percepțiile leaderului și ale subordonaților cu privire la stilul de leadership (ipoteza 1)

Poziția în birou Pasiv Tranzacțional Transformațional

De conducere
Media .9248 2.5526 2.9906

N 19 19 19
Deviația standard .90897 .52214 .36728

De execuție
Media 1.1816 2.3814 2.6121

N 59 59 58
Deviația standard .84091 .55909 .70303

Total
Media 1.1190 2.4231 2.7055

N 78 78 77
Deviația standard .85912 .55196 .65545

Tabelul 2: ANOVA ipoteza 1

Suma 
pătratelor Df Media 

pătrată F Sig.

Pasiv * Poziția in birou
Între grupuri (Combinat) .948 1 .948 1.289 .260
În grupuri 55.886 76 .735
Total 56.833 77

Tranzacțional * Poziția in birou
Între grupuri (Combinat) .422 1 .422 1.391 .242
În grupuri 23.037 76 .303
Total 23.458 77

Transformațional * Poziția in birou
Între grupuri (Combinat) 2.051 1 2.051 5.026 .028
În grupuri 30.600 75 .408
Total 32.651 76

Tabelul 3: Test Eta ipoteza 1

Eta Eta pătrat
Laissez-faire* Poziția în birou .129 .017
Tranzacțional * Poziția în birou .134 .018
Transformațional * Poziția în birou .251 .063

Pe baza datelor prezentate mai sus în Tabelele 1-3, pot spune că ipoteza conform 
căreia percepția asupra tipului de leadership este influențată de poziția ocupată se 
confirmă, dar într-o foarte mică măsură, cel mai semnificativ rezultat din punct de 
vedere statistic fiind cel al tipului de leadership transformațional, unde s-au observat 
cele mai mari diferențe de opinii sau percepții. Mai exact, poziția ocupată influențează 
evaluarea doar în cazul comportamentelor și trăsăturilor transformaționale, nu și în 
cazul celor tranzacționale sau pasive. 

În cazul testului ANOVA (Tabelul 2), nu am avut rezultate care să confirme aceas-
tă ipoteză, semnificația având valori de peste 0,2 pentru cazul tipului de leadership 
tranzacțional și „laissez-faire”, singura valoare semnificativă fiind cea a tipului de 
leadership transformațional, unde semnificația a luat o valoare de 0,028, care arată 
că diferența există, dar într-o foarte mică măsură (nu este una semnificativă). În cazul 
tabelului Eta (ce ia valori între 0 și 1), am observat că situația este asemănătoare, în 
sensul că poziția ocupată influențează cu 6,3% (Eta pătrat având o valoare de 0,63 și 
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testul Eta o valoare de 0,251 – nesemnificativă) percepția asupra tipului de leadership 
transformațional, în timp ce pentru celelalte valori nu există o corespondență semnifi-
cativă din punct de vedere statistic (Tabelul 3). Astfel, ipoteza se confirmă într-o măsură 
foarte mică din punct de vedere statistic, aproape nesemnificativă.

Ipoteza 2 („tipul de leadership transformațional va influența subordonații să depună 
eforturi suplimentare”) se referă la eforturile suplimentare depuse de subordonați da-
torită calității leaderului de a motiva și inspira încredere; dacă acesta va fi unul distant, 
ce nu colaborează sau care își suprasolicită echipa, subordonații vor considera că un 
motiv pentru care aceste lucruri se întâmplă este că leaderul nu îi consideră destul de 
productivi și nu ating standardul de performanță dorit (Tabelul 4). 

Tabelul 4: Analiză descriptivă ipoteza 2

Mă determină să realizez mai mult decât mi-am propus
Total

Niciodată Din când
în când

Câteodată / 
uneori

Destul 
de des Întotdeauna

Mă convinge să 
privesc problemele 
din mai multe 
perspective

Niciodată 1 0 2 0 0 3
Din când în când 3 1 2 0 0 6
Câteodată/uneori 2 4 6 6 1 19

Destul de des 1 0 6 8 5 20
Întotdeauna 0 0 2 1 8 11

Total 7 5 18 15 14 59

Această ipoteză se poate testa pe baza variabilei independente „mă convinge să 
privesc problemele din mai multe perspective”, caracteristică a tipului de leadership 
transformațional, care se bazează pe motivarea subordonaților de a performa și de 
a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare profesională, îi „împinge” pe angajați să 
găsească soluții noi, inovative și cu efect pe termen lung pentru diferite probleme. 
Prezența acestei variabile semnifică faptul că angajații se vor considera mai performanți 
(în sensul de a fi dispuși să depună eforturi suplimentare datorită faptului că acesta 
(leaderul) îi determină să-și depășească capacitățile, să îi dezvolte), datorită viziunii 
create de leader, și a variabilei dependente „mă determină să realizez mai mult decât 
mi-am propus”, variabilă specifică efortului suplimentar depus de subordonați datorită 
tipului de leadership folosit (Tabelul 4).

Tabelul 5: Testul Hi Pătrat (ipoteza 2)

Valori Df Semnifi cația
Pearson Chi-Square 40.816 16 .001
Likelihood Ratio 41.972 16 .000
Asociere Lineară 21.956 1 .000
N de cazuri valide 59

Tabelul 6: Testul Gamma (ipoteza 2)

Valori Erori standardizate Aproximații Semnifi cația
Ordinal și Ordinal Gamma .702 .082 6.880 .000

N cazuri valide 59
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Pe baza testului Gamma (Tabelul 6) am demonstrat că această ipoteză se confirmă, 
valoarea sa fiind de 0,702, ceea ce înseamnă că are o valoare semnificativă din punct 
de vedere statistic, influența este puternică și pozitivă. „Efortul suplimentar, ca efect al 
unui leadership eficient, este acea dorință a subordonaților de a realiza o performanță 
superioară prin eforturi mai mari, fiind convinși să facă mai mult decât se poate aștepta 
în mod legitim” (Iliescu, 2007, p. 9).

Faptul că angajații depun eforturi suplimentare datorită stilului de leadership folosit 
în instituție, scoate la suprafață impactul pozitiv pe care acesta îl are, nu doar asupra 
performanței, dar și asupra motivației și a disponibilității angajaților de a lucra. Indicele 
de la baza acestei ipoteze este „efortul suplimentar” (EFS), care, dacă este prezent în 
tipul de leadership folosit (cum s-a observat în cazul de față), înseamnă că subordonații 
vor fi mult mai dispuși să se implice în procese de luare a deciziei, în proiecte sau în 
activitățile pe care biroul le desfășoară pentru că leaderul reușește să îi determine să 
depună eforturi mai mari.

5. Concluzii

În urma analizei chestionarelor completate de leaderi și subordonați, am determi-
nat care este cel mai predominant tip de leadership întâlnit în instituție, anume tipul 
transformațional, orientat spre oameni și spre dezvoltarea continuă.

Analiza datelor demonstrează că ipotezele se confirmă, excepție făcând prima ipo-
teză, în care poziția influențează percepția asupra tipului de leadership folosit. Pe baza 
analizei datelor, se poate spune că subordonații sunt mult mai motivați atunci când 
leaderul are o implicare continuă, permanentă, nu doar o prezență fizică. Subordonații 
au nevoie să li se recunoască meritele atunci când reușesc și au nevoie de cineva care să 
îi facă să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Dat fiind faptul că leaderul 
transformațional este orientat spre dezvoltare, viziune și încercarea de a găsi soluții noi 
pentru probleme, de a privi și din alte perspective și de a încerca întotdeauna ceva nou, 
este firesc ca angajații vor dori un astfel de leader, care să le confere un mediu potrivit 
de muncă, să le asigure un scop pentru toate activitățile desfășurate. 

Un lucru foarte interesant este că și alte cercetări asemănătoare au indicat ca tip 
de leadership predominant cel transformațional și tranzacțional. O cercetare realiza-
tă pe „Analiza stilului de leadership în administrația publică din România” (Filip, 
2015) a demonstrat că tipul instituției nu influențează stilul de leadership (analiza 
fiind realizată pe mai multe tipuri de instituții publice din țară) și nici nu reprezintă 
un impediment în practicarea unui tip de leadership sau a unei combinații de stiluri, 
rezultatul fiind că predomină tipul de leadership transformațional, în concordanță cu 
celelalte două (tranzacțional și pasiv). O altă lucrare de cercetare (Mora și Țiclău, 2012), 
tot pe analiza tipului de leadership și folosind același chestionar (MLQ), a prezentat 
că în perioada în care s-a desfășurat studiul (2012), rezultatele erau asemănătoare cu 
cele analizate în lucrarea de față, concluzia fiind că tipul de leadership nu s-a schim-
bat semnificativ de-a lungul anilor sau nu au existat modificări semnificative pentru 
pozițiile ocupate. 
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În urma analizei datelor, pot spune că principalele caracteristici ale tipului de 
leadership din instituția în cauză sunt: implicarea în activitatea grupului, luarea de 
inițiativă, încurajarea angajaților de a se dezvolta și de a-și atinge potențialul maxim 
(motivare și stimulare intelectuală), leaderii au o viziune spre viitor și caută mereu o 
schimbare în bine. Însă, pe lângă aceste caracteristici, mai pot menționa că se asigură 
ca subordonații să atingă nivelul de performanță stabilit, oferă uneori unele servicii 
sau bunuri în schimbul activității echipei, au grijă ca erorile produse să fie justificate 
și rezolvate în timp, se ocupă de monitorizarea activităților desfășurate de angajați și 
sancționează, dacă este nevoie.

Capacitatea unui leader de a-și reprezenta într-un mod satisfăcător echipa în fața 
unor terțe părți spune multe despre abilitățile sale de a conduce un grup eficient, dar 
și despre încrederea ce i se oferă de către acesta, fapt ce poate însemna disponibilitatea 
grupului de a-l urma și de a avea încredere în scopul său, scop împărtășit și însușit de 
membrii echipei.

Percepția angajaților față de stilul de leadership folosit este influențată în mare parte 
de capacitatea acestuia de a-i motiva să depună eforturi suplimentare în îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor și de implicarea leaderului în rezolvarea problemelor (compor-
tamentul leaderului în situațiile de criză este un factor important), dar și în activitățile 
zilnice, modul în care acesta comunică și colaborează cu echipa. Totodată, trebuie avut 
în vedere și gradul de satisfacere a nevoilor subordonaților de către leader, mai ales la 
locul de muncă și cât de implicat este acesta în a le oferi angajaților un mediu adecvat 
și creativ pentru a-și desfășura activitatea (atmosfera de lucru, gradul de formalitate 
etc.). Pentru ca echipa să rămână „loială”, uneori trebuie să se ia în considerare și gradul 
de complexitate al sarcinilor, mai exact, să se asigure un mediu dinamic care să pro-
moveze stimularea competențelor angajaților, pentru a fi motivați să depună eforturi 
în găsirea unor alternative inovative de rezolvare a problemelor și, în mod special, să 
fie susținuți și încurajați de leader.

O recomandare pe care aș dori să o ofer leaderilor din instituția analizată ar fi că 
trebuie să depună eforturi pentru a asculta membrii echipei, să acorde atenție nevoi-
lor și problemelor pe care aceștia le ridică, să îi motiveze și să îi împingă să-și atingă 
potențialul maxim, să se implice mai mult în activități și să încurajeze munca în echipă.

Stilul de leadership predominant în Primăria Cluj-Napoca este cel transformațional, 
imediat urmat de cel tranzacțional, mediile lor fiind destul de apropiate. Chiar dacă 
tipul predominant este cel transformațional, ar fi impropriu să spunem că este singurul 
stil de leadership practicat, deoarece toate tipurile de comportamente (transformațional, 
tranzacțional, pasiv) sunt prezente în diferite „cantități” sau situații/context, dar pu-
tem afirma fără să greșim că comportamentul predominant este cel transformațional. 
Rezultatele finale par interesante luând în considerare faptul că este vorba despre o 
instituție publică ce funcționează după un set de legi, reguli și regulamente destul de 
stricte; se demonstrează într-o anumită măsură că se încearcă inhibarea sau eliminarea 
caracterul pasiv și că leaderii doresc să se implice mai mult în viața și în activitatea 
angajaților, ceea ce, desigur, este lăudabil.
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