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Buletin Informativ nr. 4, anul 10, săptămâna 24 - 30 ianuarie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită în reprezentanțele ICR 

 Asociația AVATAR a oferit tinerilor cu deficiențe de auz și vorbire acces la cultură prin 

ateliere de Basket Beat 

 Grădina din casă: o nouă formă de educație pentru copiii mei 
 Șefii toxici inspiră teamă. Liderii puternici inspiră încredere 

 RUGAMINTE: Nu uitati de chestionarul aferent Buletinului nr. 3/2022. Așteptăm cu 

încredere părerile dumneavastră! 

 

 

  

       
Noutăți  

 

 Prioritățile Președinției Franței la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și 

formării profesionale (1 ianuarie - 30 iunie 2022) 
 

Data publicării:  27.12.2021 

 

Franța va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (PRES FR) în primul 

semestru al anului 2022, marcând deschiderea programului de 18 luni al Trio-ului Franța - 

Cehia - Suedia. 

 

În domeniul educației și formării, prioritățile PRESFR vizează următoarele aspecte: 

 cooperarea internațională între instituțiile de învățământ superior și strategia europeană 

pentru universități; 

 relansarea mobilităților; 

 tranziția ecologică a sistemelor de educație și formare; 

 micro-certificările; 

http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/ziua-unirii-principatelor-romane-sarbatorita-in-reprezentantele-icr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 investiții de calitate în educație. 

 

#PRESFR propune pentru dezbatere cinci documente: recomandări ale Consiliului privind educația 

pentru dezvoltare durabilă, universitățile europene, micro-certificările și concluzii ale Consiliului 

referitoare la mobilitatea profesorilor, respectiv transformarea învățământului superior european. 

 

PRES FR  va organiza, pe durata mandatului său, o serie de conferințe cu rumătorul calendar de 

desfășurare: 

 19 ianuarie: Conferința „Europe Gets Moving” (Paris); 

 26 ianuarie: Forumul „Universities for the Future of Europe” (Paris); 

 15 februarie: Conferința „Invest in Education” (Paris); 

 3 - 4 martie: Conferința „Towards a European Pathway for Teachers” (Poitiers). 

În timpul Președinției Franceze a Consiliului, va fi organizată și o săptămână europeană a liceului 

(Lycee d’Europe), la Strasbourg, în perioada 12 - 17 februarie 2022. 
sursa: https://edu.ro/prioritati_PRES_FR_CE_2022 

 

 

  Ziua Unirii Principatelor Române, 

sărbătorită în reprezentanțele ICR 
 

24 ianuarie este data la care românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859, 

cunoscută şi ca „Mica Unire”, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu 

această ocazie, o serie de evenimente online vor fi prezentate de Institutul Cultural Român, prin 

rețeaua reprezentanțelor din străinătate. 

 

ICR BERLIN: Istoricul Florian Banu, despre Alexandru Ioan Cuza 

O discuție cu istoricul Florian Banu despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza va fi difuzată luni, 24 

ianuarie 2022, prin Zoom, pe pagina de Facebook a Institutului Cultural Român de la Berlin, pentru 

a marca Ziua Unirii Principatelor Române. 

ICR BRUXELLES: Unirea Principatelor Române, oglindită de mari pictori români ai vremii 
Un text care marchează împlinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, însoțit de picturi 

ale unor artiști români precum Carol Popp de Szathmary, Theodor Aman, Gheorghe Tăttărescu și 

Nicolae Grigorescu, va fi postat luni, 24 ianuarie 2022, pe rețelele de socializare ale ICR Bruxelles. 

ICR BUDAPESTA ȘI FILIALA SEGHEDIN: Ziua Unirii Principatelor Române, marcată în 

Ungaria 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
https://edu.ro/prioritati_PRES_FR_CE_2022
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/ziua-unirii-principatelor-romane-sarbatorita-in-reprezentantele-icr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/ziua-unirii-principatelor-romane-sarbatorita-in-reprezentantele-icr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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O postare care marchează importanța zilei de 24 ianuarie 1859 va fi promovată, pe rețelele de 

socializare ale ICR Budapesta și ale Filialei Seghedin. Textul va fi prezentat atât în limba română, 

cât și în limba maghiară. 

ICR ISTANBUL: „Marile Puteri și Unirea Principatelor Române”, prelegere susținută de 

Adrian-Bogdan Ceobanu 
Lect. dr. Adrian Bogdan Ceobanu (Universitatea Al. I. Cuza, Iași) va susține prelegerea cu 

titlul „Marile Puteri și Unirea Principatelor Române”, în care va reliefa importanța momentului 

istoric, rolul marilor puteri, scoțând în evidență contribuția elitei politice și culturale românești, 

alături de popor, în edificarea unirii Moldovei cu Țara Românească, de la 1859. Înregistrarea, care 

va fi difuzată pe rețelele de socializare ale ICR Istanbul în perioada 24 – 28 ianuarie 2022, va fi 

tradusă și subtitrată în limba turcă. Prelegerea online va marca Unirea Principatelor Române (Mica 

Unire), înfăptuită la 24 ianuarie 1859 sub conducerea lui Al. Ioan Cuza, și va scoate în evidență 

contribuția elitei politice și culturale românești, alături de popor, în edificarea unirii Moldovei cu 

Țara Românească. 

ICR LONDRA: Semnificația zilei de 24 ianuarie, în prelegerea susținută de prof. univ. dr. 

Dumitru Preda 
O prelegere susținută de prof. univ. dr. Dumitru Preda, diplomat de carieră, autor a peste 50 de 

volume și a numeroase articole științifice, va fi prezentată de ICR Londra luni, 24 ianuarie 2022. 

Prelegerea va fi susținută în limba română, cu subtitrare în limba engleză realizată de echipa ICR 

Londra și va fi transmisă pe pagina de Facebook a ICR Londra și pe canalul de YouTube, precum și 

pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

ICR MADRID: Unirea Principatelor Române, oglindită în pictura românească 
Pictori precum Theodor Aman, Gheorghe Tătărescu, Carol Popp de Szathmary sau Nicolae 

Grigorescu au oglindit unirea celor două Principate în operele lor, lăsând posterității o inestimabilă 

comoară. Lucrările dedicate de acești pictori momentelor reprezentative din 1859 și personajelor 

istorice care au făcut posibilă Unirea Principatelor Române sunt prezentate de muzeograful Maria 

Mihăilă (Complexul Muzeal Național Neamț), într-un text tradus în limba spaniolă și un material 

video subtitrat în limba spaniolă, ambele urmând a fi postate luni, 24 ianuarie 2022, pe rețelele de 

socializare ale ICR Madrid. Prezentarea picturilor și a semnificației acestora va fi ilustrată cu 

imagini ale tablourilor. 

ICR NEW YORK: „Proclamarea Unirii Principatelor – un tablou de Theodor Aman”, 

documentar în cadrul proiectului „Istoria României într-un obiect” 
Premiera mini-documentarului „Proclamarea Unirii Principatelor – un tablou de Theodor Aman”, 

care va explica publicului american circumstanțele unirii Moldovei și Țării Românești pornind de la 

viziunea plastică a unuia dintre întemeietorii picturii românești moderne, va putea fi urmărită luni, 

24 ianuarie, ora 21.00 (ora României), pe rețelele de socializare ale ICR New York. Proiectul este 

realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României din București, textul și prezentarea 

video aparținându-i specialistei MNIR, dr. Cristina Păiușan-Nuică. Conceptul filmului este semnat 

de Bogdan Opreanu. 

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA: Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iași, 

prezentată într-un tur virtual în Piața Unirii 
„Fratelli lontani, radici comuni”, o inițiativă a Ligii Studenților Români din Străinătate – filiala 

Italia, în colaborare cu Repatriot, va fi promovată pe rețelele de socializare ale Accademia di 

Romania in Roma. Evenimentul constă într-un tur virtual în Piața Unirii din Iași, realizat pentru a 

(re)descoperi statuia marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, care va fi transmis luni, 24 ianuarie 
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2022, ora 19.00, însoțit de o prezentare. Turul are ca scop ilustrarea faptelelor lui Alexandru Ioan 

Cuza și prezentarea legăturilor dintre România – Italia. Vor fi evocate activitatea sculptorului 

Raffaello Romanelli, care a făurit în bronz celebra statuie din Iași, precum și contextul istoric în 

care a avut loc creația operei de artă. Turul virtual și prezentarea vor fi prezentate pe pagina de 

Facebook a LSRS Italia și vor fi preluate pe pagina de Facebook a Accademia di Romania in Roma. 

ICR TEL AVIV: Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată în cadrul conferinței 

„Romanian Jewish heritage – a journey in time” 
Conferința online „Romanian Jewish heritage – a journey in time” a fost prezentată joi, 20 ianuarie 

2022, în vederea celebrării Zilei Unirii Principatelor Române, pe pagina de Facebook a ICR Tel 

Aviv. Evenimentul a fost moderat de Martin Salamon, directorul reprezentanței. La eveniment, au 

participat cunoscutul istoric britanic dr. Charles Landau și artista britanică de origine română 

Beverley-Jane Stewart, a cărei expoziție, „Călătorie în timp, spre rădăcinile românești”, poate fi 

vizitată la galeria ICR Tel Aviv până în data de 31 ianuarie 2022. Expoziția, ai cărei curatori 

sunt Vera Pilpoul și Arie Berkowitz, include lucrări de pictură, gravură și colaj, care sunt rezultatul 

unei călătorii de cercetare întreprinse de artistă, timp de 3 ani, în România, pe urmele rădăcinilor ei 

românești. 

ICR VARȘOVIA: Semnificația Zilei Unirii Principatelor Române, într-un text scris de 

istoricul Paula Virag 
Un text scris de către istoricul dr. Paula Virag, oferit de către Muzeul Județean Satu Mare, despre 

semnificația zilei Unirii Principatelor Române, va fi postat, în limba română și poloneză, luni, 24 

ianuarie 2022, pe pagina de Facebook a ICR Varșovia, alături de câteva fotografii. În material vor fi 

prezentate foarte pe scurt întâmplările ce au dus la unirea celor doua principate și alegerea lui 

Alexandru Ioan Cuza în fruntea lor. 

IRCCU VENEȚIA: Despre pictura „Hora Unirii”, cu specialiștii Muzeului Național de Artă 

al României 
Un scurt material video despre lucrarea de pictură „Hora Unirii” de Theodor Aman, aflată în 

colecția MNAR, va fi difuzat luni, 24 ianuarie 2022, pe rețelele de socializare ale IRCCU Veneția. 

Evenimentul, care marchează Ziua Unirii Principatelor Române, este organizat în colaborare cu 

Muzeul Național de Artă al României. Materialul video va fi realizat în cadrul Muzeului de către 

doamna Alina Petrescu, șef Secție Artă Românească, și Georgiana Iacob, muzeograf. 
 sursa: Romania pozitiva, 21 ian 2022 

 

 

 Asociația AVATAR a oferit tinerilor cu deficiențe de auz și vorbire acces 

la cultură prin ateliere de Basket Beat 
 

În perioada septembrie-decembrie 2021 au avut loc 12 ateliere de lucru în cele trei licee, la 

care au participat peste 30 de tineri și alte trei reprezentații, câte una în fiecare dintre cele trei 

locații - București, Focșani, Buzău. 

 

Obiectivele atelierelor au vizat dezvoltarea și integrarea capacităților senzoriale și perceptive, 

realizarea unor ritmuri cu ajutorul mingilor de baschet prin metode și tehnici de Basket Beat, 

precum și dezvoltarea ofertei culturale destinate tinerilor cu deficiențe de auz și vorbire. 

Atelierele au urmărit dezvoltarea abilităților de percepție a vibrațiilor, de sincronizare a grupului și 

realizarea de ritmuri în grup. 
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Obiectivele specifice: 

1. Să execute 10 driblinguri consecutive 

2. Să se coordoneze fiecare participant cu tot restul echipei 

3. Să execute corect pasa de la piept cu două mâini 

4. Să perceapă vibrațiile realizate prin bătăile mingii, astfel încât să creeze ritmuri 

 

Noutatea în ce privește metodologia Basket Beat-ului este faptul că prin intermediul percepției 

vibrațiilor (cu ajutorul boxelor pentru a amplifica sunetul), au putut reproduce un ritm perceput. Pe 

baza acestui procedeu, au lucrat și exersat față în față, astfel încât s-au putut sincroniza. 

 

Produsul cultural creat a fost un spectacol, derulat în cele trei școli partenere sub denumirea de 

”SoundlessBeat”, tocmai pentru a scoate în evidență faptul că tinerii cu care am lucrat nu pot 

percepe sunetele în mod obișnuit, ci doar prin intermediul vibrațiilor. 

La spectacole au participat aproximativ 100 de tineri și profesori din cele trei școli. 

 

Rezultatele obținute: 

-              Tinerii beneficiari au putut experimenta o nouă formă de activitate interdisciplinară, care 

îmbină în mod complex sportul și arta, într-o formă accesibilă lor 

-              Și-au consolidat relațiile de colegialitate, deoarece metoda fundamentală vizează 

stimularea încrederii în sine pe de o parte, dar mai ales formarea încrederii în partenerul de echipă 

(principii ale gimnasticii Bothmer) 

-              Beneficiarii nu doar că au accesat un nou produs cultural din sfera teatrului social, dar au 

fost ei înșiși creatori ai unui produs inedit,  ce poate fi introdus ca formă de joc (individual sau 

colectiv) în activitatea zilnică. 

 

Basketbeat este o metodă interdisciplinară ce imbina abilitățile sportive cu ritmul și percuția, 

rezultând un produs cultural inedit – instrument al teatrului social. Ritmurile astfel create prin bătaia 

mingilor de basket, realizează percuția unor linii melodice. Acest lucru devine posibil prin 

valorificarea funcțiilor valide, pe baza mecanismelor de compensare. 

Prin Basket Beat, vibrațiile produse de lovirea mingilor de basket sunt percepute de tineri și in acest 

mod ei pot crea ritmuri, se pot coordona cu ceilalți și crează momente artistice impresionante. 
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În Basket Beat înțelegem cultura ca un fenomen colectiv și dinamic, pe care îl folosim intens pe 

măsură ce proiectăm activități și ne gândim la tot ce ne înconjoară pentru a produce schimbare. 

Fiecare detaliu poate fi o pârghie de transformare, motiv pentru care organizăm un set de idei, 

resurse, întrebări și exerciții în jurul mingii, ritmului și grupului. Ne încadram acțiunile în procesul 

de sprijin socio-educațional. Creăm spații de întâlnire în care oamenii să fie protagoniști, să învețe 

lucruri importante pentru viața lor și să regândim care este punctul de referință din care să privești 

realitatea. 

Basket Beat invită la a reflecta critic asupra rolului profesioniștilor din școli, asociații sau orice alte 

instituții educaționale și de a-i încuraja pe aceștia să acorde atenție elementelor de bază ale 

disciplinelor precum asistența socială, artele comunitare, predarea artistică, educația socială, 

pedagogia,acțiunea socială etc. 

Lucrul cu aceasta metoda presupune, într-adevăr, folosirea mingiilor de baschet pentru a crea 

muzică, dar metodologia merge mult dincolo de asta: in plan socio-educațional promovează 

învățarea în rândul participanților, invită la revizuirea continuă a rolului profesional în munca 

zilnică în medii complexe , cu grupuri de persoane defavorizate, se concentrează pe grup și are o 

dimensiune colectivă. 

(...) 

O problemă abordată prin proiect se referă la lipsa conștientizării în rândul populației a faptului că 

într-o lume fără sunete este greu, uneori chiar imposibil,  pentru persoanele cu deficiențe de auz și 

vorbire să acceseze formele artei – altele decât artele vizuale. 

Cu toate acestea, există forme și modalități de adaptare, accesibilizare a produselor culturale care, 

dacă sunt utilizate sau promovate, oferă posibilitatea acestor tineri de a-și extinde aria de cunoaștere 

și creativitate. Prin crearea unor bunuri culturale accesibile lor, aceștia își stimulează și dezvoltă aria 

cognitivă, imaginativă și creativă, ca laturi ale personalității. 

_ _ _ _ _ 

Proiect derulat de Asociația AVATAR și finanțat prin programul „În Stare de Bine”, susținut de 

Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

#InStareDeBine #implicareafacediferenta #kaufland #fdsc #4SENSES 
sursa:www.stiriong.ro, 19 ianuarie 2022 

 

 

  Foto: Getty Images 
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 Grădina din casă: o nouă formă de educație pentru copiii mei 

 
Acum 22 de ani m-am mutat pentru prima oară singură în casa mea. O garsonieră luminoasă, cu 

podeaua bleumarin, câteva rafturi de cărți și un dulap mic de haine. 

Plecasem deja de doi ani din casa părinților, cu grădină de flori și livadă. Locuisem în casa mătușii 

mele, un apartament de bloc comunist, care arăta foarte asemănător cu casa mea părintească (care 

fusese și casa ei părintească), pentru că mobilele erau asemănătoare, iar grădina și livada trăiau în 

ghivece mari, peste tot: în toate camerele, în balcon, pe jos și pe mobile. 

 

La plecare în noua casă, mătușa mea mi-a dat câteva plante mici, lăstari înrădăcinați de ea, din 

plantele - mamă de la ea din apartament. La prima mea aniversare din casa nouă mi-a făcut cadou o 

carte groasă, Enciclopedia Larousse a plantelor de apartament. Era o carte extrem de frumoasă, cu 

fotografii superbe, cu plante pe care visam cu ochii deschiși că le voi putea găsi cândva și la noi în 

florării.  

 

Sunt 22 de ani de când am o pasiune pentru plante si pentru grădinile din case. Am crescut plante 

verzi în toate casele mele, începând cu lăstarii de la mătușă-mea, continuând cu mici comori găsite 

accidental în forării obscure, cu chilipiruruile de la Deco Flora (o mai știți, da? Sera - grădină - 

magazin de lângă Grădina Icoanei), cu minunile de la Tria’s, cu câte un philodendron adus cu 

mașina de la Berlin. 

Am iubit plantele și ele m-au iubit pe mine. Când eram eu gravidă, ele înfloreau si lăstăreau și se 

înmulțeau ca nebunele, iar eu o să pun mereu asta pe seama dragostei dintre noi. 

Timp de 20 de ani am grădinărit în apartament, practicând acest hobby straniu al câtorva oameni, 

să-i numeri pe degetele de la o mână. Și m-am bucurat imens când primul lockdown a trezit 

dragostea de plante verzi și nevoia creșterii vieții în zeci și sute și mii de alți oameni și a transformat 

apartamentele și pereții și balcoanele Bucureștiului în mici jungle, în oaze de grijă, de atenție, de 

rutină asumată, de timp dăruit. 

 

Astăzi cresc împreună cu copiii mei o grădină în casă și una pe casă. Creștem plante verzi în casă, 

peste 70 de ghivece, și plante aromate, legume și flori pe terasa de pe acoperiș. Le tundem și le 

menținem la dimensiunea corectă pentru spațiul de care dispunem și pentru puterile noastre. Nu 

aruncăm nicio rămurică. Înrădăcinăm tot, în apă, în geluri, cu prafuri sau fără. Plantăm și dăm mai 

departe. Anul trecut am făcut cadou peste 100 de plante. 

Vară-mea, fiica mătușii cu grădina din apartament, este de fapt marea împărăteasă a grădinăritului 

urban. De la ea luăm compost cu care preparăm substratul în care plantăm fiecare pui nou sau în 

care mutăm fiecare plantă care își depășește vasul. 

Copiii au camerele pline cu plantele lor preferate. Pe care le udă, le tund, când e nevoie le mută în 

ghivece mai bune, în substrat preparat de mâinile noastre. Îi ajut și îi îndrum, îi învăț să aibă răbdare 

și să-și dea voie să greșească. Pentru că, exact la fel ca la adulți, relația copiilor cu plantele nu este 

despre cât de mult mai frumos e un spațiu în care pata de culoare este adusă de ceva viu. Nu este 

doar un șir de lecții practice și foarte mișto de botanică. Este despre cum crește și înflorește viața 

chiar din mâinile lor, chiar sub ochii lor. Este despre dragoste, grijă, responsabilitate. 

Aș vrea să fac o magie și să le iau tuturor copiilor plante. Mici, ca ei. Și i-aș învăța să le facă ei 

mari. 
sursa: www.republica.ro, 18 ianuarie 2022, autor Antoaneta Opriș 

http://www.republica.ro/
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 Șefii toxici inspiră teamă. Liderii puternici inspiră încredere 

Subiectul legat de liderii toxici generează reacții puternice, dar diferite. Pentru unii este o temă de 

gândire, având o atitudine moderată, meditativă și exploratorie. Pentru alții înseamnă o respingere 

imediată si intrarea în defensivă. 

 

Tocmai de aceea cred că e important să detaliem conceptul de șef toxic. Până la urmă care este 

diferența dintre un lider puternic și unul toxic? Privim acum mai detaliat atitudinea liderilor. 

 

 

  Foto: Getty Images 

 

Ce nu este un șef toxic? Este un lider exigent care trăiește aceleași standarde pe care le cere și 

celorlalți. Un lider competent care cere performanță profesională celor pe care îi conduce. Un lider 

care dă indicații clare oamenilor împreună cu argumentele care explică nu doar ce, dar și de ce. Un 

lider ferm care ia decizii dificile fără ezitare, pentru a rezolva problemele la timp. 

 
Un lider care identifică ușor incompatibilitatea anumitor angajați cu valorile și misiunea 

organizației și închide rapid colaborarea cu aceștia. Un lider care are o viziune clară și nu face 

compromisuri care pot distruge șansele de succes pe termen mediu și lung. Un lider care înțelege 

schimbările pieței și transformă continuu părți ale companiei pentru a-i asigura supraviețuirea. 

Adică a fi exigent, ferm, intransigent, autoritar și nedispus la compormisuri nu înseamnă că șeful e 

toxic. 

 

Ce este un șef toxic? Un șef care ia măsuri bruște, contradictorii, ilogice fără nicio explicație. Un 

șef care la prima abatere șterge cu buretele întregul istoric al angajatului. Un șef care recurge la 

atacuri personale, pentru a-și răcori orgoliul. Un șef care nu respectă demnitatea umană a celor pe 

care îi conduce. Un șef care se folosește de greșeli inerente pentru a umili oamenii. 
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Un șef toxic cere oamenilor să renunțe la viața personală dacă vor să-și păstreze slujba. Un șef toxic 

vrea să răzbune toate nedreptățile și abuzurile pe care le-a trăit ca simplu angajat, dacă a fost 

vreodată în această postură, repetându-le din poziția de conducător. Un șef toxic crede că dacă lui i-

a fost greu, trebuie să le fie și celorlalți. Un șef toxic cere obediență, cultivă frica și dezbinarea. Un 

șef toxic face tot posibilul să reducă la tăcere orice altă părere, perspectivă, idee sau soluție. 

În egală măsură, un șef toxic poate fi indecis, slab, poate chiar incompetent. Poate fi influențabil, 

manipulabil, ușor de învins în negocieri. Un șef toxic poate fi haotic, ineficient și nesigur pe el 

însuși. Acesta va prelua rolul victimei neajutorate, neasumându-și responsabilitățile și mereu dând 

vina pe ceilalți. Un șef toxic nu sancționează comportamentele neadecvate, abuzurile sau 

incompetența anumitor angajați. Altfel spus, un vid de putere este la fel de toxic ca și abuzul de 

putere. 

Până la urmă diferența este clară. Șefii toxici inspiră teamă. Liderii puternici inspiră încredere. Veți 

crede poate că vorbim despre persoane diferite. Însă realitatea este că toate aceste trăsături și 

manifestări se regăsesc în oricare dintre noi. Poate în proporții diferite. Unele controlate sau nu. 

Unele controlabile sau nu. 

 

Însă niciunul dintre noi nu este mai presus de natura umană – cu toate componentele sale bune și 

rele. Cu cât suntem mai conștienți de acest lucru, cu atât vom putea să devenim lideri puțin mai buni 

în fiecare zi. Diferența între șeful toxic și liderul puternic este asumarea rolului și responsabilității 

pe care o poartă în compania pe care o conduce. Liderul puternic nu repetă modelele toxice pe care 

le-a trăit de la șefii lui în trecut. Dimpotrivă, devine liderul pe care și-ar fi dorit să-l aibă. 

Din ce în ce mai mult, oamenii devin cea mai importantă resursă a oricărei organizații. Fiecare lider 

trebuie să se confrunte cu realitatea comportamentelor sale. Dacă descrierile de mai devreme 

deranjează, să ne folosim de acest prilej pentru acțiune, decizii, schimbări. Bineînțeles, dacă ne 

dorim asta. Blamarea oglinzii pentru imaginea reflectată nu schimbă adevărul, doar perpetuează 

răul. 
sursa: www.republica.ro, 2021, autor Adrian Vascu 
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