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Rezumat. Articolul dat reprezintă o cercetare teoretico-experimentală a inteligenţei emoţionale la 

managerii grupei de copii din cadrul instituţiilor preşcolare din Republica Moldova şi este axat pe 

studierea particularităților psihologice a inteligenţei emoţionale ale cadrelor didactice. 

Abstract. This article represents a theoretical and experimental research of emotional intelligence 

among the managers of the group of children from pre-school institutions in the Republic of 

Moldova and is focused on studying the psychological peculiarities of emotional intelligence of 

kindergarten educators. 

Termenul de inteligenţă este studiat din cele mai străvechi timpuri, şi se  

regăseşte în lucrările lui Platon şi Socrate, potrivit cărora inteligenţa îi permite omului 

să înţeleagă ordinea lumii şi să se conducă pe sine însuşi [8], iar în accepţiunile 

moderne, după René Descartes, inteligenţa,  determina mijlocul de a achiziţiona o 

ştiinţă perfectă privitoare la o infinitate de lucruri, potrivit acestei definiţii, 

inteligenţa este prezentată ca aptitudine generală [5]. Pe lângă faptul că IQ garantează 

succes profesional, iar pentru a-ţi creşte competitivitatea în toate domeniile vieţii atât 

profesionale cât şi personale, trebuie să ne construim planuri de dezvoltare şi 

perfecţionare şi a inteligenţei emoţionale, care potrivit unor date se poate dezvolta pe 

măsură ce înaintăm în vârstă şi trecem prin viaţă, învăţând din experienţe.  

Inteligenţa emoţională se regăseşte în fiecare individ al societăţii, fiind studiată 

recent şi debutând cu ani ’90,  aceasta se identifică în lucrările marilor psihologi şi 

cercetători ca W. L. Payne (care în 1985 în S.U.A, a propus pentru prima dată 

termenul de inteligenţă emoţională într-o teză de doctorat, ce reprezenta abilitate 

care implică o relaţionare creativă cu starea de teamă, durere şi oboseală pentru 

reuşita în viaţă a individului [6, p.139]), J. D. Mayer şi P. Salovey, R. Bar-On, D. 

Goleman, S. Hain, J. Segal, S. J. Stein şi H. E. Book, pe teritoriul român cercetătorii 

care s-au ocupat de studierea inteligenţei emoţionale: M. Roco, S. Chiţu, I. D. Fodor, 

L. E. Năstasă, M. Cojocaru- Borozan, N. Silistraru, E. Rusu etc. [1, p. 6]. 

În studiile realizate de psihologul R. Bar-On, timp de 25 de ani, termenul de 

inteligenţă emoţională este prezentat ca „o gamă de capacităţi, competenţe şi 

deprinderi noncognitive, care influenţează posibilitatea unei persoane de a face faţă 

cererilor şi presiunilor din mediu. Atributul emoţional este utilizat pentru a accentua 

ideea că acest tip specific de inteligenţă diferă de inteligenţa cognitivă şi academică” 

[2, p.52], prin faptul că inteligenţa emoţională înglobează abilităţile de identificare, 
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utilizare, înţelegere şi gestionare eficientă a emoţiilor, atât în procesul de luare a 

deciziilor, cât şi în timpul alegerii modului de a acţiona, interveni, de a rezolva unele 

probleme [3, p.8-9], de a ne adapta la noile schimbări din mediul înconjurător şi ale 

societăţii, de a obţine succes în viaţa de zi cu zi. Potrivit cercetătorului D. Goleman, 

inteligenţa emoţională presupune folosirea inteligentă a emoţiilor în viaţa socială, 

personală şi profesională [7, p.1-2]. 

Astfel pentru măsurarea şi identificarea coeficientului de inteligenţă emoţională 

la managerii grupei de copii am utilizat şi aplicat Testul Inteligenţa emoţională 

pentru adulţi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) [6, p. 189-191], 

ce  este constituit din zece întrebări, unde sunt prezentate scenarii (situaţii) în care se 

poate afla orice persoană sau manager. Subiecţii din grupul experimental fiind rugaţi 

să indice modul propriu de a reacţiona în situaţiile prezentate în test [4, p. 98], prin 

alegerea unei singure variante din cele patru variante de răspuns propuse. Indicii 

testului se axează pe modul de reactivitate în unele situaţii stresante, la analiza 

cauzelor care provoacă o stare emoţională, la optimismul persoanei, speranţă, 

schimbarea judecăţilor, empatie, autocontrolul unei stări negative, exprimarea ideilor, 

înlăturarea stărilor tensionate, asigurarea unui climat favorabil exprimării 

convingerilor şi iniţiativa unor schimbări în viaţa personală. Acest test prezintă unele 

variante şi modalităţi concrete de a reacţiona în unele situaţii din viaţa atât personale 

cât şi profesionale [4, p. 99]. 

Testul Inteligenţa emoţională, a fost propus managerilor grupelor de copii din 

Republica Moldova, la care au participat 50 de cadre didactice din învăţământul 

preşcolar, din trei instituţii diferite (denumirile instituţiilor sunt confidenţiale), care 

au participat la experimentul de cercetare, etapa de constatare. 

 

Figura 1. Repartizarea managerilor grupei de copii după numărul participanţilor la 

experimentul de cercetare 

În Figura 1 sunt prezentate numărul de cadre didactice din instituţiile preşcolare 

care au participat la experimentul de cercetare dintre eşantionul de 50 de cadre 

didactice: (denumirile instituţiilor sunt cu titlul confidenţial): Instituţia 1 cu 16 cadre 
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didactice, reprezentând 32%; Instituţia 2 cu 24 de cadre didactice, constituind 48%; şi 

Instituţia 3 cu 10 cadre didactice, înglobând 20%. 

Cercetarea experimentală este axată pe identificarea nivelului inteligenţei 

emoţionale, sumând răspunsurile şi interpretându-le potrivit semnificaţiei sensului 

global al testului care prezintă una din variantele: inteligenţă emoţională - sub medie, 

medie, peste medie şi excepţională. Astfel:  

 Instituţia 1 cu 16 cadre didactice (100%):  

Excepţional: 0% (0 cadre didactice); Medie: 43,75% ( 7 cadre didactice); 

Peste medie: 6,25% (1 cadru didactic); Sub medie: 50% (8 educatori). 

 

Figura 2. Repartizarea cadrelor didactice din Instituţia 1, după nivelul inteligenţei 

emoţionale în baza Testului Inteligenţa emoţională pentru adulţi  

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Tabelul 1. Nivelul inteligenţei emoţionale a managerilor grupei de copii din Instituţia 1  

în baza Testului Inteligenţa emoţională pentru adulţi  

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Instituţia Nivelul EQ EQ general 

Excepţional Peste medie Medie  Sub medie  

1 0 160 825 640 101,5625 

Nr. cadre 

didactice 

0 1 7 8 16 

În Figura 2 şi Tabelul 1 sunt expuse rezultatele Testului Inteligenţa emoţională 

pentru adulţi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman), care are drept 

scop identificarea coeficientului de inteligenţă emoţională, unde observăm că cele 

mai multe cadre didactice din Instituţia 1, posedă un nivel de inteligenţă emoţională 

sub medie 50%, deoarece sunt mai reţinuţi, închişi în sine; cu nivel mediu 43,75% şi 

cu nivel peste medie 6,25%, aceste cadre didactice sunt optimiste, cooperante, sunt 

motivate intrinsec, fiind bine privite în cadrul instituţiei unde activează. EQ general al 

inteligenţei emoţionale la managerii grupei de copii din Instituţia 1, este medie, cu 

rezultatul de 101,5625 puncte, dând dovadă de bune abilităţi emoţionale, de a folosi 

emoţiile ca surse de energie productive. 

 

Peste medie; 

6,25%
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ INSTITUŢIA 1
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Figura 3. Repartizarea cadrelor didactice din Instituţia 2, după nivelul inteligenţei 

emoţionale în baza Testului  Inteligenţa emoţională pentru adulţi  

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

 Instituţia 2 cu 24 cadre didactice (100%): 

Excepţional: 0% (0 cadre didactice); Medie: 54,17% ( 13 cadre didactice); 

Peste medie: 0%(0 cadre didactice); Sub medie: 45,83% (11 educatori). 

Tabelul 2. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice din Instituţia 2  

în baza Testului  Inteligenţa emoţională pentru adulţi 

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Instituţia Nivelul EQ EQ general 

 Excepţional Peste medie Medie  Sub medie  

2 0 0 1625 825 102, 083 

Nr. cadre 

didactice 

0 0 13 11 24 

În Figura 3 şi Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele Testului Inteligenţa 

emoţională, potrivit căruia cadrele didactice din Instituţia 2, posedă un nivel al 

inteligenţei emoţionale  medie, cu rezultatul 102,083 puncte, dând dovadă de 

încadrare într-un mediu bine echilibrat emoţional, unde educatorii se simt în siguranţă 

fiind productivi şi tinzând spre succes. În urma analizei testului din cadrul 

experimentului de constatare, conchid că: din numărul total de 24 de educatori, 13 

cadre didactice posedă un nivel de EQ- mediu constituind 54,17%, ceea ce denotă 

satisfacţia profesională şi personală, iar 11 manageri de copii constituie un EQ - sub 

medie reprezentând 45,83 %. 

 

Figura 4. Repartizarea cadrelor didactice din Instituţia 3, după nivelul inteligenţei 

emoţionale în baza Testului Inteligenţa emoţională  pentru adulţi  

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 
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 Instituţia 3 cu 10 cadre didactice (100%): 

Excepţional: 0% (0 cadre didactice); Medie: 50% ( 5 cadre didactice); 

Peste medie: 0%(0 cadre didactice); Sub medie: 50% (5 educatori). 

Tabelul 3. Nivelul inteligenţei emoţionale a managerilor grupei de copii din Instituţia 3  

în baza Testului Inteligenţa emoţională pentru adulţi 

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Instituţia Nivelul EQ EQ general 

 Excepţional Peste medie Medie  Sub medie  

3 0 0 565 385 95 

Nr. cadre 

didactice 

0 0 5 5 10 

În Figura 4 şi Tabelul 3 sunt evidenţiate rezultatele Testului IE, după care 

educatorii din Instituţia 3, posedă nivelul general al inteligenţei emoţionale sub 

medie cu rezultatul de 95 puncte. În urma analizei testului am constatat că, din 10 

cadre didactice: 5 din 5 educatori înglobează 50% dintre nivelul mediu şi sub mediu 

al EQ, denotând faptul că educatorii sunt echilibraţi în unele situaţii neobişnuite, 

critice şi stresante, trec peste obstacole şi frustrări urmărindu-şi astfel scopul propus. 

Per general nivelul de inteligenţă emoţională al cadrelor didactice constituie: 

- Excepţional: 0% (0 cadre didactice); - Medie: 50% ( 25 cadre didactice); 

- Peste medie: 2% (1 cadru didactic); - Sub medie: 48% (24 educatori). 

 

Figura 5. Repartizarea cadrelor didactice după nivelul inteligenţei emoţionale 

Tabelul 4. Coeficientul general al inteligenţei emoţionale a managerilor grupei de copii  

după Testul  Inteligenţa emoţională pentru adulţi 

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar- On şi D. Goleman) 

Instituţia Nivelul EQ EQ general 

 Excepţional Peste medie Medie  Sub medie  

1,2,3 0 160 3015 1850 100,5 

Nr. cadre 

didactice 

0 1 25 24 50 

Analizând Figura 5 şi Tabelul 4, constatăm că coeficientul per general al 

inteligenţei emoţionale a managerilor grupelor de copii, realizat după Testului  

Inteligenţa emoţională pentru adulţi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. 

Goleman), realizat de 50 de cadre didactice, dintre care 1 educator posedă inteligenţă 

2%

50%
48%

Peste medie

Medie

Sub medie
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emoţională peste medie, constituind 2%; 25 de educatori EQ, mediu, cu 50% şi 24 

cadre didactice, EQ – sub medie, constituind 48%, astfel EQ general al cadrelor 

didactice din instituţiile preşcolare este mediu, cu rezultatul de 100,5 puncte, ceea ce 

se caracterizează prin deţinera echilibrului emoţional, optimism, cooperare, empatie, 

schimbare pe care o realizează permanent cadrele didactice pentru a se adapta noilor 

circumstanţe, gestionarea eficientă a emoţiile în diverse situaţii, adaptarea modului 

democratic de relaţionare interpersonală. Dar datorită insuficienţei pregătiri din punct 

de vedere emoţional al unor cadre didactice, potrivit datelor din Tabelul 4, unde EQ, 

înglobează şi nivel - sub medie, presupune necesitatea îmbunătăţirii şi perfecţionării 

sferei emoţionale a managerilor grupei de copii. 

 

Figura 6. Diferenţe dintre nivelurile EQ după Testului Inteligenţa emoţională  

pentru adulţi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Analizând Figura 6 am constatat că managerii de copii posedă nivele diferite ale 

coeficientului EQ, dar care sumându-le din toate figurile de mai sus, obţinem un 

rezultat al EQ mediu, ceea ce denotă că cadrele didactice din instituţiile preşcolare 

deţin inteligenţă emoţională echilibrată, cunosc cum să-şi manifeste şi gestioneze 

emoţiile eficient, ceea ce le permite realizarea cu succes a profesiei nobile de cadre 

didactice. 

În concluzie, inteligenţa emoţională a managerilor grupei de copii contribuie la 

reuşita atât profesională cât şi personală, la satisfacţie profesională, dar pentru un mai 

bun profesionalism este necesar ca educatorii să-şi perfecţioneze, dezvolte şi 

îmbunătăţească sfera afectivă prin intermediul unor programe formative, diverse 

şedinţe, studiind literatură de specialitate, psihopedagogică, psihologică şi multe 

altele, astfel obţinând râvnitul success. 
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