
 
 

Valenţele Team leader-ului  
 

 

“Strategy without tactics is the slowest road to victory.  

            Tactics without Strategy is the noise before defeat.” – Sun Tzu 

 

 Valoarea unui lider este dată de principii înalte, de competenţă, integritate morală, 

capacitate de a conduce oameni, disciplină şi conformare la reguli; team leader-ul trebuie să le 

întrunească pe toate acestea, deoarece el modelează personalităţi. 

 Liderul este decidentul calităţii pregătirii subordonaţilor săi, activitatea acestuia trebuie să 

se bazeze, în primul rând, pe competenţele de conducător. Acestea se formează atât printr-un 

învăţământ aplicativ, dar şi din practica desfăşurată atât în situaţii reale, cât şi simulate. 

 Formarea unui conducător, a unui lider reprezintă rezultatul combinării a trei indici de 

competenţă profesională, regăsiţi în verbele: a şti, a face, a fi. 

 A ŞTI - a cunoaşte – exprimă un univers informaţional în expansiune; rolul team leader-

ului este acela de a selecta şi sintetiza informaţia existentă, transmiţând informaţia nouă, în mod 

eficient, fără perturbaţii. Comunicarea eficientă, capacitatea de analiză şi sinteză a liderului 

comandant de pluton trebuie să fie perfect corelată cu acea capacitate de a lua o decizie obiectivă 

în situaţii critice. Este necesar a se cunoaşte cât mai multe informaţii despre  subordonaţi, şi 

anume: ce interese, motive şi aspiraţii au fiecare dintre ei. Pentru a obţine rezultate cu adevărat 

bune este nevoie de aportul fiecărui subordonat, de cunoştinţele, capacităţile şi abilităţile 

personale; toate acestea pot fi cunoscute dacă liderul îşi consiliază subordonaţii în mod real, nu 

doar consemnând că a desfăşurat o şedinţă de consiliere individuală. 

 Team leader-ul trebuie să ştie să-şi constituie echipa, pentru că o echipă nu se formează de 

la sine. Este absolut necesar a se cunoaşte misiunea de bază, alegerea obiectivelor şi a activităţilor 

bazate pe organizare şi coordonare, decizie şi control, care sunt rolurile şi responsabilităţile 

fiecăruia, astfel încât asumarea succeselor obţinute în procesul de instrucţie, dar şi a eventualelor 

greşeli, să fie colectivă. 

 Aparatura, armamentul şi tehnica de luptă, suportul tehnic din dotarea squad-ului solicită 

ca liderul comandant de pluton să fie pregătit nu numai practic, dar şi teoretic, astfel încât să fie în 

măsură să le exploateze cât mai eficient.  

 A FACE - desemnează acţiunea eficientă, execuţia, modalităţi concrete prin care informaţia 

primită este transpusă în practică. Privind acest aspect, un punct sensibil îl reprezintă modul în 

care se tinde spre fixarea unui număr mare de obiective, fără a se evalua compatibilitatea şi 

posibilitatea efectivă de realizare a acestora şi fără a se defini în mod clar priorităţile. Ca o 

rezultantă a acestei probleme, se poate afirma că pregătirea team leader-ului ar trebui să se bazeze 

pe două premise fundamentale: SĂ POATĂ...şi SĂ VREA..., respectând principiile ordinii şi 

disciplinei.  

 

CE FACE, ÎN MOD CONCRET, UN TEAM LEADER?  

 El organizează şi conduce activităţile de instruire în mod eficient; evaluează nivelul de 

pregătire al celor instruiţi, gestionează resursa umană a squad-ului şi, nu în ultimul rând, îşi 



 
"construieşte echipa", stimulând motivaţia interioară a fiecărui subordonat, în vederea deschiderii 

spre ceilalţi, cooperării în cadrul squad-ului, pentru a obţine performanţe superioare în activitate. 

 Team leader-ul are obligaţia de a organiza situaţiile de instruire, astfel încât acestea să 

conducă la perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor subordonaţilor, în scopul creşterii 

performanţei. Este foarte important a-i transmite subordonatului "ce să facă", nu "cum să facă". 

 Acest aspect presupune o comunicare eficientă, menită să stimuleze cunoaşterea şi 

dezvoltarea aptitudinilor creative, necesare muncii în echipă.  

 Pentru a menţine şi îmbunătăţi performanţele în cadrul squad-ului există acţiuni care pot fi 

întreprinse fără eforturi foarte mari. Definitorie pentru aceste metode este capacitatea de stimulare 

a participării active, fizice şi psihice, individuale şi colective a subordonaţilor în procesul învăţării. 

 Prin aplicarea metodelor formative de către team leader-ul, subordonaţii devin centrul 

activităţii, ei sunt îndemnaţi să-şi concentreze atenţia, să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, 

puterea de anticipare, astfel încât să rezulte o legătură strânsă între gândire şi acţiune, între 

activităţile intelectuale şi practică. 

 Delegările de competenţă trebuie să fie echilibrate între subordonaţi, astfel încât fiecare să 

fie conştient de responsabilitatea pe care o are în îndeplinirea obiectivelor stabilite. A angaja 

subordonaţii în sarcini şi acţiuni care să le pună în valoare experienţa, capacităţile şi calităţile de 

care dispun, precum şi înclinaţiile lor şi a le oferi posibilitatea de a se exprima la dimensiunea 

capacităţilor lor reale, va duce la obţinerea succeselor. Subordonaţii vor căpăta mai multă 

încredere în sine şi, pe fondul satisfacţiei personale, se vor implica şi în alte activităţi. 

 Atunci când apar stări conflictuale, acestea trebuie rezolvate imediat ce au fost identificate, 

iar exprimarea deschisă face posibilă găsirea unor soluţii care le pot aplana. Abilităţile necesare 

leader-ului în rezolvarea unui conflict apărut în squad se exprimă prin următoarele acţiuni 

concrete: 

 stabilirea - cu fiecare din părţile aflate în conflict - a unei relaţii eficiente de lucru, astfel 

încât acestea să comunice liber cu leader-ul, să aibă încredere în acesta şi să reacţioneze la 

sugestii; 

 crearea unei atitudini de cooperare a părţilor aflate în conflict; 

 dispunerea de informaţii diverse şi utilizarea lor pentru a rezolva realist problemele în jurul 

cărora se centrează conflictul;  

 dezvoltarea unui proces creativ de grup, care să faciliteze adoptarea deciziilor în grup. 

 Alegerea, respectiv decizia în grup, pune întotdeauna în lumină, în grade diferite, respectul 

faţă de subordonaţii din cadrul squad-ului şi recunoaşterea capacităţii, a valorii fiecăruia dintre ei. 

O asemenea abordare duce în mod sigur la mărirea coeziunii în cadrul squad-ului şi contribuie la 

construirea premiselor pentru noi acţiuni.  

 A FI - reprezintă suma calităţilor team leader-ului care dau preţ modului în care îşi exercită 

atribuţiile, într-un cuvânt – VALOAREA. 

 Valoarea presupune perfecţionarea continuă; ea este dată de abilităţi, de puterea de a 

accepta schimbarea şi chiar de a o provoca, de a o conduce. Când vorbim despre schimbare, prin 

prisma personalităţii team leader-ului, ne referim la adaptare şi integrare, devenire şi 

autodevenire, dezvoltare, perfecţionare şi autoperfecţionare. 

 Un adevărat team leader se va preocupa de identificarea acelor aspecte ale activităţii sale 

care impun ameliorări şi va găsi mijloace de optimizare a propriei activităţi, prin valorificarea 



 
tuturor oportunităţilor de învăţare permanentă.  

 Leader-ul are obligaţia de a observa, evalua, îndruma şi consilia subordonaţii, astfel încât 

aceştia să-şi perfecţioneze deprinderile în scopul creşterii performanţei. El trebuie să le formeze 

trăsături de personalitate, adevărate valori, cum sunt: curajul, demnitatea, onoarea, politeţea; să le 

dezvolte aptitudini specifice mediului combativ, cum sunt: rezistenţă fizică şi psihică la efort 

prelungit, viteză de reacţie, percepţie rapidă, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate a 

gândirii, înţelegere, fluiditate verbală. 

 Valorile comandantului de pluton se manifestă în plan comportamental prin: 

 responsabilitate, care înseamnă respectarea atribuţiilor funcţionale conform 

regulamentelor; 

 exemplu pentru subordonaţi - pentru a-i determina pe subordonaţi să se implice în 

realizarea obiectivelor, team leader-ul trebuie să se implice el însuşi şi să recunoască faptul 

că dacă pe el nu-l interesează ridicarea standardelor squad-ului, nu poate pretinde ca 

subordonaţilor să le pese; 

 calitatea de team leader cu autoritate reală - aceasta nu se impune prin strategii coercitive, 

ci dimpotrivă, se câştigă de cele mai multe ori printr-o muncă titanică, fiind vorba de 

repectul câştigat datorită competenţei, verticalităţii morale şi implicării active în problemele 

subordonaţilor. Respectul se dobândeşte greu, în timp, prin cunoaşterea celuilalt, a valorilor 

lui, a modului în care se comportă şi se manifestă în diferite situaţii, un MODEL pe care 

subordonatul doreşte să-l urmeze. 

Modelul menţionat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză prin adoptarea unei strategii potrivite situaţiei 

2. Obţinerea de performanţe 

3. Formarea subalternului cu simţul datoriei, care motivează acţiunea şi înseamnă aderarea la 

un cod moral, nu la protejarea unei reputaţii. 

4. Dobândirea calităţii de cetăţean care respectă valorile democraţiei constituţionale şi ale 

armatei. 

5. Adoptarea unei conduite morale care implică: fair-play. 

 


