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SUMMARY

In this work we present the data obtained in the result of the study of the emotional intelligence level of development 

of public servants from the Republic of Moldova. We characterize the public servants’ abilities to understand the way of 

thinking as well as the feelings of other people, their ability to empathize; their skills of emotional resonance, capability to 

forecast partners’ behavior, to create an open atmosphere of sincerity, closeness, relaxation, self-motivation, of recogniti-

on and management of one’s own emotions, etc.
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Termenul de inteligenţă emoţională (IE) este relativ nou (a fost utilizat pentru prima dată de către Wayne Leon 

Payne, în teza sa de doctorat), însă componentele conceptului IE s-au aflat în viziunea savanţilor din timpurile cele 
mai străvechi, pornind de la arhicunoscuta afirmaţie a lui Socrate (470-399 î. H.) „Cunoaşte-te pe tine însuţi.”

Începând cu anul 1990, acestei probleme a început să i se acorde o sporită atenţie. Actualmente,  în literatura de 
specialitate întâlnim multiple definiţii, care elucidează diferite aspecte ale inteligenţei. [2, 3, 4, 9]

D. Goleman sumează teoriile existente cu privire la inteligenţa emoţională şi explică minuţios caracteristicile şi 
importanţa acesteia. Autorul respectiv evidenţiază următoarele componente ale IE:

- conştientizarea (identificarea) propriilor emoţii, capacitatea de a le recunoaşte şi a le defini, de a înţelege cauza 
lor; 

- gestionarea emoţiilor, capacitatea de a construi imaginea de sine de stăpânire a emoţiilor, motivarea personală 
(utilizarea productivă a emoţiilor), punerea emoţiilor în serviciul  unui scop, autocontrolul;

- empatia, recunoaşterea emoţiilor la ceilalţi, receptivitatea la sentimentele celorlalţi;
- dirijarea relaţiilor interpersonale, care vizează competenţa socială, îndemânarea socială, comunicarea, condu-

cerea, colaborarea.
Observăm că structura IE expusă de Goleman este ierarhică, elementele sale aflându-se într-o dependenţă logică. 

Identificarea emoţiilor este o premisă pentru dirijarea lor, iar dirijarea emoţiilor determină capacitatea de a le utiliza 
productiv (motivarea personală), fapt care contribuie la realizarea personală. Aceste trei capacităţi, raportate la cei-
lalţi oameni (empatia), se reflectă la calitatea relaţiilor interpersonale.

Procesele emoţionale joacă un rol hotărâtor în viaţa şi activitatea umană. Emoţiile asigură supravieţuirea (emoţii-
le ne atenţionează atunci când lipseşte impulsul natural, când ne lipseşte necesitatea de a comunica cu alţi oameni); 
luarea deciziilor (emoţiile şi sentimentele noastre constituie o sursă valoroasă de informaţie, ele ne ajută să luăm 
hotărâri); stabilirea limitelor (sentimentele noastre ne ajută să dăm nişte semnale de alarmă, atunci când ne deran-
jează comportamentul unei persoane); comunicarea (sentimentele ne ajută să comunicăm cu cei din jur, să fim cât se 
poate de receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni); unitatea (sentimentele ne unesc ca specie umană, 
deoarece ele sunt universale).

Înţelegerea mai bună a propriilor emoţii, gestionarea eficientă a lor, înţelegerea mai bună a celor din jur şi a pro-
priei persoane conduc la relaţii armonioase, la creşterea calităţii vieţii, la un confort ridicat în relaţiile interpersonale la 
toate  nivelurile, îmbunătăţirea motivaţiei, inovaţie sporită, creşterea încrederii în sine, eficientizarea managementu-
lui, confortul în munca de echipă, creşterea productivităţii. Persoanele cu funcţii de conducere cu inteligenţă emoţi-
onală sporită utilizează stilul democrat centrat nu doar pe producţie dar şi pe persoană. Aceştia nu impun subalternii 
prin forţă, ci creează condiţii în care fiecare să-şi poată realiza potenţialul. [6, 8, 10]

Emoţiile constituie energetica umană. Mulţi savanţi au ajuns la concluzia că cea mai mare parte din abilităţile care 
duc la performanţă sunt competenţe emoţionale, unii chiar consideră că acestea sunt de două ori mai importante 
decât abilităţile tehnice sau intelectuale. [1, 8, 9, 10, 11]

Dacă  pe parcursul secolului precedent în Occident competenţelor sociale şi emoţionale li se acordau o mare 
atenţie, în fosta Uniune Sovietică din care am făcut parte pe parcursul mai multor decenii, emoţiile au fost privite ca 
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fiind pasiuni care apar şi dispar mai mult sau mai puţin incontrolabil. În societatea noastră manifestările emoţionale 
erau  calificate ca slăbiciuni. Despre persoanele ce acordau atenţie sentimentelor, se vorbea ca despre persoane sla-
be, numindu-le „mămăligă” ,,papă-lapte” ,,molâu.” Această atitudine faţă de emoţii şi-a pus amprenta asupra relaţiilor 
umane din toate sferele vieţii şi activităţii noastre, inclusiv asupra conţinutului şi modului de instruire şi evaluarea 
profesionalismului cadrelor de conducere.

Dorind să schimbăm starea lucrurilor, noi am întreprins o cercetare care avea drept scop studierea IE a funcţiona-
rilor publici şi evidenţierea problemelor asupra cărora trebuie de concentrat atenţia în formarea şi evaluarea funcţi-
onarilor publici. În acest scop, pe parcursul studiului am utilizat mai multe instrumente psihologice ce ne-au permis 
să elucidăm acest fenomen multiaspectual. Cercetării au fot supuşi 120 FP – masteranzi în domeniul administrării 
publice.

Pentru a stabili nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale generale, am utilizat testul Rocco. Prin intermediul 
acestui test am scos în evidenţă: aptitudinile acestora de autoreglare a emoţiilor şi automotivare; conştiinţa lor de 
sine şi gradul de empatie; abilităţile sociale, toleranţa, compasiunea şi optimismul. Rezultatele cercetării sunt prezen-
tate grafic în figura 1.

Fig. 1. Nivelul dezvoltării inteligenţei emoţionale a funcţionarilor publici, după  Rocco.

Tabelul 1. Nivelul dezvoltării IE în dependenţă de gen.

După cum vedem, dezvoltarea inteligenţei emoţionale luată în ansamblu la aproape 60% din persoanele studia-
te, este sub nivelul mediu. La nivelul mediu au manifestat inteligenţă emoţională 37,63%, iar peste mediu puţin mai 
mult de 3%. Nicio persoană studiată n-a dat dovadă de nivel excepţional al acestui tip de inteligenţă.

Studiul comparativ al nivelului de dezvoltare  emoţională a bărbaţilor şi femeilor indică unele mici diferenţe 
(Tabelul 1).

Nivel Femei Bărbaţi

excepţional 0% 0%

peste mediu 3,38% 2,94%

mediu 39,20% 44,11%

sub mediu 64,40% 52,34%

Procentul femeilor cu  dezvoltare a inteligenţei emoţionale  peste nivelul mediu depăşeşte puţin procentajul 
bărbaţilor cu acelaşi nivel. În schimb, procentajul femeilor cu nivel sub mediu este mai mare decât cel al bărbaţilor. 

Prelucrarea statistică a datelor prin metoda „x2” a demonstrat că aceste diferenţe nu sunt semnificative (x2 = 1,322; 
df = 2). Prin urmare, atât bărbaţii cât şi femeile au manifestat un nivel scăzut al inteligenţei emoţionale generale.

Testul Hall a fost utilizat pentru a evidenţia nivelul de dezvoltare a următoarelor componente ale inteligenţei 
emoţionale: informarea  emoţională; dirijarea propriilor emoţii; automotivarea; empatia; recunoaşterea emoţiilor al-
tor persoane.

Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 2 şi figura 2.
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Nivelul Informarea 
emoţională

Dirijarea pro-
priilor emoţii

Auto-motivarea Empatia Recunoaşterea 
emoţiilor altora

Înalt 24,34% 8,10% 16,21% 16,21% 13,51%

Mediu 59,45% 54,05% 67,56% 64,86% 70,27%

Scăzut 16,21% 37,83% 16,21% 18,91% 16,21%

Tabelul 2. Nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale după Hall.

Fig. 2. Nivelul dezvoltării diferitelor componente ale  inteligenţei emoţionale după Hall.

După cum vedem, aceste componente ale inteligenţei  emoţionale sunt puţin mai dezvoltate ca cele depistate 
prin testul Rocco. Indicii cei mai înalţi s-au obţinut la scala „informarea emoţională.” Fiecare a 4-a persoană studiată 
este bine informată despre valoarea inteligenţei emoţionale (24,34% – nivel înalt). Persoanele date declară că ele 
folosesc atât emoţiile pozitive cât şi cele negative drept sursă de cunoştinţă cu referire la modul cum să acţioneze în 
viaţă. Ele afirmă că emoţiile negative le ajută să înţeleagă ce ar trebui să modifice în viaţa lor, le stimulează să eviden-
ţieze problema. Tot ele declară că sunt capabile de a urmări propriile emoţii.

Cei mai mici indici au fost obţinuţi la scala dirijarea emoţiilor. Aici doar 8,1 % pot rămâne calmi când simt presi-
unea din exterior, atrag atenţia la modul cum se simt, nu se blochează pe emoţiile negative, fiind indispuşi – uşor îşi 
controlează emoţiile. Ei sunt capabili să se calmeze rapid după un eveniment neplăcut, neaşteptat. În acelaşi timp, la 
această scală mai mult de 1/3 (37,83%) au indici scăzuţi şi doar 54,05% – nivel mediu.

Nivel înalt  la scala „automotivare,” a fost depistat la  16,21 % persoane. Aceste persoane, când e necesar, pot fi 
liniştite şi se pot concentra pentru a acţiona în conformitate cu cerinţele vieţii. În momentul oportun ele pot trezi în 
sine un larg spectru de emoţii pozitive (veselie, bucurie, umor), se pot impune iar şi iar să stea în faţa obstacolelor, 
ei se străduiesc să aibă atitudine creativă faţă de problemele vieţii, pot trece uşor în stare de calm sau de pregătire, 
de activitate şi concentrare . Sunt apţi de a ignora cu uşurinţă emoţiile negative când este necesar să acţioneze. La 
această scală numărul celor cu nivel jos de dezvoltare este relativ scăzut. Acelaşi procent (16,21%) dintre persoanele 
studiate au manifestat nivel înalt la scala „empatie,” ceea ce denotă faptul că ele sunt capabile să asculte problemele 
altor persoane, sunt sensibile la necesităţile emoţionale ale altora, recunosc uşor emoţiile şi necesităţile altora. În 
acelaşi timp, aproximativ  fiecare al cincilea din cei studiaţi manifestau nivel jos de dezvoltare a empatiei, ceea ce ne 
vorbeşte despre dificultăţi serioase cu care ei se confruntă în interrelaţiile cu cei din jur.

Puţini funcţionari publici recunosc frecvent emoţiile altor persoane (13,21%) şi pot avea efect calmant asupra lor, 
sunt capabili de a reacţiona adecvat la dispoziţiile, impulsurile şi dorinţele acestora, sunt capabili să ridice dispoziţia 
celor din jur. Aceştia sunt percepuţi de oamenii din jur ca şi buni cunoscători de emoţii ale altor persoane. Oamenii 
apelează la ei după sfaturi în chestiuni de relaţionare interpersonală şi primesc ajutor în mobilizarea forţelor interne 
în atingerea scopurilor personale. 

Generalizând cele spuse, putem aranja componentele inteligenţei emoţionale după gradul lor de dezvoltare în 
ordine descrescândă în modul următor: informarea emoţională, recunoaşterea emoţiilor altora, empatia, automoti-
varea, dirijarea emoţiilor.
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Tabelul 3. Nivelul dezvoltării IE a bărbaţilor după Hall.

Tabelul 4. Nivelul dezvoltării IE a femeilor după Hall.

Fig. 3. Nivelul dezvoltării IE în funcţie de gen.

Studiul comparativ al indicilor obţinuţi la diferite scale (dirijarea emoţională, automotivarea, empatia) de către 
bărbaţi şi femei au scos la iveală un număr mai mare de femei cu nivel de dezvoltare mediu (vezi tabelele 3, 4 şi his-
tograma 3).

Putem menţiona, de asemenea, o diferenţă între femei. La ele se observă mai mult decât la bărbaţi niveluri de 
dezvoltare polare. La mulţi indici femeile mai frecvent obţin niveluri înalte şi scăzute (informare emoţională, dirijarea 
emoţiilor).

Nivelul Informarea 
emoţională

Dirijarea pro-
priilor emoţii

Auto-motivarea Empatia Recunoaşterea 
emoţiilor altora

II III IV V

Înalt 5,8% 0% 23,5% 17,6% 11,7%

Mediu 82,3% 58,8% 58,8% 64,7% 82,3%

Scăzut 11,7% 41,2% 17,6% 17,6% 5,8%

Nivelul Informarea 
emoţională

Dirijarea pro-
priilor emoţii

Auto-motivarea Empatia Recunoaşterea 
emoţiilor altora

Niv. I II III IV V

Înalt 30% 10% 5% 10% 15%

Mediu 50% 60% 80% 75% 60%

Scăzut 20% 30% 15% 15% 25%

Bărbaţii au obţinut un nivel mai înalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale la scala automotivare (respectiv, 
23,5 şi 5%) şi la scala empatie (17,6% vizavi de 10%). Femeile au obţinut un procentaj mai înalt la scalele informarea 
emoţională (30% vizavi de 5,8% )şi dirijarea propriilor emoţii (10% vizavi de 0). Nivel scăzut de aptitudini de dirijare a 
emoţiilor a fost depistat la 30% femei şi 41,2% bărbaţi.

 Prelucrarea statistică  a confirmat existenţa diferenţei semnificative între indicii inteligenţei emoţionale a bărba-
ţilor şi femeilor la toate scalele:

- la scala „informarea  emoţională” x2  = 16 868, df = 2, p = 0,001; 
- la scala „dirijarea propriilor emoţii”  x2 = 6 027, df = 2, p = 0,004; 
- la scala „auto-motivare” x2 = 16 868, df = 2, p = 0,001; 
- la scala „empatie”  x2 = 16 868, df = 2, p = 0,001; 
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- la scala „recunoaşterea emoţiilor altor persoane”  x2 = 20 894, df = 2, p = 0,001.
Un studiu mai aprofundat al nivelului de dezvoltare a empatiei l-am realizat prin intermediul testului Boiko. Rezul-

tatele obţinute sunt prezentate în tabelul 5 şi histograma 4.

Nivel %

Nivel foarte inalt 0

Nivel mediu 34,2

Nivel scăzut 43,1

Nivel foarte scăzut 22,7

Tabelul 5. Nivelul inteligenţei emoţionale (după Boiko).

Histograma 4. Reprezentarea grafică a nivelurilor inteligenţei emoţionale după testul Boiko.

Tabelul 6. Ranjarea în ordinea descrescândă a  componentelor empatiei.

Analiza datelor obţinute scoate în evidenţă un mare procentaj de nivel scăzut şi foarte scăzut al empatiei 65,8%. 
La nicio persoană n-a fost depistat nivel înalt de manifestare a acestei aptitudini.

În acelaşi timp, a fost constatat un nivel diferit de dezvoltare a diferitelor componente ale empatiei. În tabelul 
ce urmează ranjăm componentele empatiei în funcţie de nivelul de dezvoltare  a acestora în ordine descrescândă.

VI Identificarea în empatie

V Capacitatea penetrantă a empatiei

IV Obiective ce contribuie la dezvoltarea empatiei

III Canalul intuitiv al empatiei

II Canalul emoţional al empatiei

I Canalul raţional 

După cum vedem din tabel, pe primul loc se situează canalul raţional al empatiei, ceea ce înseamnă că funcţio-
narii publici studiaţi au manifestat, mai frecvent, în comparaţie cu alte aptitudini  priceperea de a-şi orienta atenţia la 
percepţia şi gândirea spre înţelegerea esenţei oricărei alte persoane asupra stării problemelor şi comportamentului 
său, ei manifestă interes spontan faţă de altă persoană care deschide „uşa” spre reflectarea emoţională şi intuitivă a 
partenerului.

Pe locul 2 se plasează canalul emoţional al empatiei, care caracterizează aptitudinile funcţionarilor publici de a 
intra în rezonanţă emoţională cu persoanele din jur, de a coretrăi, de a coparticipa.
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Tabelul 7. Ranjarea la bărbaţi a componentelor empatiei în funcţie de nivelul lor de dezvoltare.

Tabelul 8. Ranjarea la femei a componentelor empatiei în funcţie de nivelul lor de dezvoltare.

Histograma 5. Nivelul inteligenţei emoţionale la bărbaţi şi femei.

Locul următor în şirul de aptitudini empatice îl ocupă canalul intuitiv. Aceste aptitudini oferă posibilitatea de a 
prognoza comportamentul partenerilor de a acţiona în condiţii de deficit al informaţiei primare despre ei.

Funcţionarii publici cunosc mai puţin obiectivele care contribuie sau blochează dezvoltarea empatiei. La un nivel 
şi mai jos este dezvoltată capacitatea penetrantă în empatie, care caracterizează competenţele de comunicare a 
persoanei de creare a atmosferei deschise de sinceritate, de apropiere şi relaxare a partenerului.

Ultimul loc dintre aptitudinile empatice îl ocupă identificarea în empatie, ceea ce ne vorbeşte despre un nivel scă-
zut al competenţei de a înţelege alte persoane pe baza coretrăirii, postării în locul partenerului. Când intenţionează 
să înţeleagă esenţa altei persoane sau problemele, comportamentul ei, mai frecvent apelează la procesele cognitive 
(percepţie, gândire).

Lipsa acestei abilităţi îngreuiază mobilitatea şi flexibilitatea emoţională, delimitează capacitatea de imitare.
În cele ce urmează prezentăm tabelele cu ranjarea aptitudinilor empatice la bărbaţi şi femei, (vezi tabelele 7 şi 8).

Ranjarea Scala

I Canalul raţional al empatiei

II Obiective ce contribuie la dezvoltarea empatiei

III Canalul intuitiv al empatiei

IV Capacitatea penetrantă a empatiei

V Identificarea empatiei

VI Canalul emoţional al empatiei

Ranjarea Scala

I Canalul raţional al empatiei

II Obiective ce contribuie la dezvoltarea empatiei

III Canalul emoţional al empatiei

IV Canalul intuitiv al empatiei

V Identificarea empatiei

VI Capacitatea penetrantă a empatiei

Din datele prezentate în tabel observăm că femeile sunt mai emoţionale decât bărbaţii şi mai puţin penetrante, 
adică dintr-un punct de vedere ele sunt capabile de a intra în rezonanţă emoţională cu persoanele din jur, de a core-
trăi şi coparticipa, iar din alt punct de vedere le vine mai greu să creeze o atmosferă deschisă de sinceritate, apropiere 
şi relaxare.
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Generalizând cele spuse, menţionăm că majoritatea funcţionarilor publici conştientizează valoarea şi necesitatea 
inteligenţei emoţionale, însă cercetările noastre au scos în evidenţă  nivelul scăzut al tuturor componentelor acestui 
tip de   inteligenţă, fapt care ne vorbeşte despre necesitatea acordării unei mai mari atenţii acestei probleme, atât 
în evaluarea gradului de pregătire a funcţionarilor publici, cât şi în procesul instruirii universitare şi postuniversitare.

Sperăm că în timpul apropiat, în conformitate cu standardele europene, educaţia socială şi emoţională va fi con-
siderată drept primordială în toate instituţiile de învăţământ.
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SUMMARY

Today a number of changes made in the government are driven by the  globalization trends. Globalization has created 

new opportunities and challenges for human development and the need to reorient the  public administration. Global 

cooperation is a necessity to withstand global threats to environmental protection, health, safety  . If countries will realize 

the benefits of globalization, they need to be assisted by a competent management within a good system of government. 

In conditions of globalization the government must know the rules of the game and be an equal player in the world arena. 

In this context, good governance is a prerequisite for the cultivation of the benefits of globalization.

Guvernarea este definită de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare ca „ exercitarea autorităţii economice, 
politice şi administrative în gestionarea afacerilor statului la toate nivelurile, cuprinzând mecanisme, procese şi insti-
tuţii prin care această autoritate este direcţionată. [6]  Sistemul de guvernare nu stă în condiţii statice sau fixe pentru  
mult timp. În mod invariabil, sistemul, procesul şi rezultatele guvernării se schimbă  în funcţie de influenţa factorilor 
interni şi externi.   La etapa actuală diferite categorii de schimbări în  guvernare sunt impulsionate şi de  tendinţele glo-
balizării care cer  reexaminarea şi adaptarea unor norme tradiţionale ale guvernării. [2] Cea mai serioasă schimbare a 
guvernării este prin intermediul cunoştinţelor şi educaţiei. Producerea şi aplicarea cunoştinţelor conduc instituţiile pu-
blice spre o creştere economică. Astfel, o organizaţie care poate crea, sintetiza, legitima cunoştinţe utile poate juca un 
rol semnificativ în stat şi în guvernarea globală. Interconectările aspectelor tehnologic, economic şi social ale societăţii 
moderne  sunt numite „revoluţie informaţională,” factor critic în dezvoltarea unui nou mediu a guvernării. Societatea 
informată este rezultatul final ale interacţiunii şi dinamicii factorilor calitativi şi cantitativi care converg pentru a pro-
duce societatea schimbată. Aceşti factori includ cunoştinţe şi abilităţi, management public efectiv, guvernare îmbună-
tăţită, o mai bună educaţie şi o populaţie mai informată. [4] Informaţia şi cunoştinţele sunt esenţiale pentru eficienţa 
consolidată şi eficacitatea atât a organizaţiilor publice cât şi ale celor private. Dar aspectul negativ al efectului utilizării 
tehnologiilor informaţionale trebuie să fie imobilizat, mai ales, în ceea ce priveşte confidenţialitatea cetăţenilor. 
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