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Inteligenţă emoţională şi personalitate. 
Studiu asupra unui 

grup de funcţionari fiscali din Bucureşti



Introducere

 Rolul inteligenţei emoţionale (IE) în cadrul 
organizaţiilor  este unul dovedit de 
nenumărate studii, cu atât mai mult este 
important pentru personalul care intră în 
contact cu publicul şi consumatorii. 

 Tax collectors  - domeniu inca insuficient 
cercetat



Metodologie 

 1. Obiective: 
 a. identificarea nivelului de inteligenţă emoţională în 

cazul unui grup de funcţionari din administraţia 
fiscală;

 b. analiza relaţiei dintre inteligenţa emoţională şi 
trăsăturile de personalitate 

 2. Întrebările de cercetare de la care am pornit: 
 a. Care este Q.I.E. în cazul funcţionarilor fiscali?
 b. Există dimensiuni ale personalităţii care 

rezonează înalt cu inteligenţa emoţională ?



3. Participanţi

 40 funcţionari din administraţia fiscală recrutaţi din cadrul a 
două centre de recoltare a impozitelor, sector 6; M. virsta= 
37,72; A.S. = 5,89; vârsta minimă 25 - vârsta maximă 49;

 20  B. (M = 37,10; A.S. = 5,87) şi 20 F. (M = 38,85; A.S. = 
5,99).

 60 % - relaţie directă cu publicul (lucrează în cadrul biroului 
unic: preiau actele de declarare imobil, auto, încetare case şi 
autovehicule, declaratii sedii societăţi etc.);

 40 % - în funcţie de problemele solicitate, lucrează în cadrul 
biroului urmărire: verificare, urmărire debite etc.).



Instrumente

1. Test pentru inteligenţa emotionala - TIE
(Roco, 2001) – QIE

(conştientizarea emoţiilor personale, automotivarea 
pentru acţiune, asigurarea de relaţii armonioase,  
capacitate empatică, optimism şi implicarea în 
situaţii noi).

Sunteţi într-un avion care intră brusc într-o 
zonă de turbulenţă şi începe să se balanseze 
într-o parte şi alta. Ce faceţi?



Instrumente

 Chestionarul de personalitate - BFI-10
(Rammstedt şi John, 2007) 

 Extraversia; 
 Agreabilitatea;
 Conştiinciozitatea; 
 Neuroticismul; 
 Deschiderea la experienţă



Scoruri medii şi semnificaţia 
diferenţelor

Variabile Medii A. S. Bărbați Femei

TIE Inteligenţa emoţională 90,13 27,90 91,25 89,00

BFI-10

Extraversie 7,07 1,50 7,05 7,10

Agreabilitate 8,92 1,34 9,00 8,85

Conştiinciozitate 7,97 1,45 7,60 8,35

Neuroticism 5,47 1,43 5,35 5,60

Deschidere la experienţă 7,52 1,26 7,50 7,55



Distributia Inteligenţei emoţionale



Profilul de personalitate al grupului de 
funcţionari analizaţi



Rezultate

 grupul de functionari privilegiază bunăstarea celor 
din jur;

 reuşeşte să fie amabil, cu tact 
 este foarte cordial, este atent la detalii, responsabil 

la locul de munca. 
 se menține informat în problemele profesionale
 caută să fie la curent cu ce se întâmplă, să vină cu 

idei de îmbunătățire a activității 



Intercorelaţia variabilelor
Corelaţii semnificative la p < 0,05

Variabile 1 2 3 4 5 6

1. Inteligenţa emoţională -

2. Extraversie .12 -

3. Agreabilitate .37* .11 -

4. Conştiinciozitate -.00 .14 .35* -

5. Nevrozism .21 .28 -.18 .09 -

6. Deschidere la experienţă .35* -.03 .28 .34* .01 -



Rezultate

 persoanele  flexibile, receptive la nou şi deci, 
creative au scoruri crescute şi la inteligenţa 
emoţională. 

 Rezultatul corelează cu cel obţinut de studii 
care au demonstrat asocierea dintre 
inteligenţa emoţională şi creativitate. Studii care  
agumentează că inteligenţa emoţională - gândirea divergentă  
şi personalitatea creativă (Sanchez-Ruiz, Hernandez-Torrano, 
Perez-Gonzalez, Batey & Petrides, 2011)



Concluzii

 Rezultatele arată că, deşi, grupul este 
caracterizat prin agreabilitate, 
conştiinciozitate şi deschidere la experienţă 
ridicate, inteligenţa emoţională este 
moderata, ceea ce sugerează, pe de o parte, 
faptul că trăsăturile menţionate nu sunt 
valorificate, sunt ţinute sub control si pe de 
altă parte, necesitatea antrenării inteligenţei 
emoţionale.



Concluzii

 Rezultatele analizei corelaţionale evidenţiază 
faptul că funcţionarii fiscali cordiali, 
colaborativi şi receptivi la nou sunt cei mai 
apţi să-şi dezvolte inteligenţa emoţională. În 
condiţiile extinderii studiului şi confirmării 
rezultatelor, datele au implicaţii în vederea 
stabilirii unor criterii de selecţie a angajaţilor 
din sistemul administrativ fiscal public.



Concluzii

 Chiar în condiţiile realizării investigaţiei pe un 
eşantion relativ moderat de subiecţi 
rezultatele evidenţiază potenţialul subiecţilor 
analizaţi în privinţa inteligenţei emoţionale, 
confirmat şi prin relaţia acesteia cu 
deshiderea la experienţă (caracteristică strict 
creativă).



Rezultate

 Mare parte din studii găsesc legături 
puternice între dimensiuni  ale IE şi 
extraversia şi stabilitatea emoţională. Or, în 
studiul  de faţă, asocierea dintre IE şi 
deschiderea la experienţă evidenţiază 
atitudini şi motivaţii generative ale subiecţilor 
care permit acestora să se transforme şi să 
evolueze.




