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După Harold Koontz: “Managementul este 
procesul format din funcții și activități 
interconectate social și tehnic, care survine într-un 
mediu organizațional formal, cu scopul de a 
îndeplini obiective predeterminate, prin utilizarea 
resurselor umane și de altă natură”.[2] După 
David Gustafson: “Managementul este procesul 
prin care munca este făcută prin intermediul 
altora – bine, la timp și în limita bugetului.”[2] 

Care ar fi primul lucru pe care l-aș face dacă 
aș fi manager? O întrebare cu răspunsuri multiple, 
aș spune eu. 

Când ajungi într-un loc nou de muncă, în 
special pe o poziție de conducere, îți dorești să 
schimbi totul după bunul plac, să-ți faci vocea 
auzită, îți dorești respect și supunere din partea 
angajaților, însă, nu după mult timp, obiectivele 
tale se schimbă, nu-ți mai dorești supunere, îți 
dorești ca angajații să-ți fie prieteni, să fie de 
partea ta, să te susțină și să te ajute când dai de 
greu; nu-ți mai dorești să schimbi totul după 
bunul plac, îți dorești să faci schimbări pentru 
binele firmei și al angajaților.  

Primul lucru pe care l-aș face dacă aș fi 
manager ar fi cunoașterea angajaților. Pentru 
aceasta, voi vorbi cu fiecare angajat în parte, atât 
despre viața profesională, cât și despre cea 
personală (în limita bunului simț) pentru a 
cunoaște problemele și situațiile cu care se 
confruntă. În acest fel se evită situațiile 
problematice datorate unei comunicări 
neeficiente. Consider că partea de comunicare 
este cea mai importantă în orice domeniu, cu atât 
mai mult atunci când lucrezi cu oameni și te 

bazezi pe munca lor. După cum spune și Scott 
Adams: ”Prima sarcină a unui manager nu este 
de a aduce motivarea, ci de a suprima 
obstacolele”[1]; sau Michael Halimi: ”Un bun 
manager trebuie să fie și un bun psiholog, trebuie 
să ia în calcul și problemele angajaților săi, nu 
doar ale firmei”; trebuie ca atunci când este 
nevoit să anunțe o veste proastă, să vină și cu una 
bună pentru a echilibra balanța, dacă managerul 
nu este în relații bune, încă de la început, cu 
angajații, aceștia nu vor reuși să coexiste, fiindcă 
nu este ușor să lucrezi cu 20 de persoane care nu 
te acceptă. Este important ca relația dintre 
manager și angajați să fie una cât mai amiabilă și 
apropiată, să te poți baza pe angajați în orice 
moment, la orice oră, însă pentru ca acest lucru să 
se întâmple este nevoie de compromisuri ale 
ambelor părți. Managerul nu trebuie să fie prea 
permisiv cu angajații săi, astfel încât angajații să-i 
diminueze autoritatea, după cum spune și Carlos 
Ghosn: ”Managerul prea moale și managerul prea 
dur sunt două catastrofe”.[1] 

Un bun manager nu este acela care muncește 
doar pentru a-și mulțumi angajații și clienții, un 
bun manager este acela care este mulțumit de 
munca proprie și de eforturile depuse, convins 
fiind de faptul că a dat tot ce este mai bun, fără 
regret. 
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Pentru că îmi place ideea de a fi manager, 

este evident că a trebuit să mă gândesc și la 
care ar fi primele lucruri pe care le-aș face dacă 
aș fi un manager.  

Fiind o fire creativă, m-am axat pe câteva 
idei pe care le știam atât din cărți cât și de la 
facultate sau chiar din mediul online. O să 
enumăr câteva idei, dar primul și primul lucru 
pe care l-aș face dacă aș fi un manager, ar fi 
acela de a adopta o mentalitate de asistență 
pentru clienți. Aceasta este o abordare ușor 
diferită a principiului intern al clienților, 
deoarece în mod obișnuit se aplică și altor 
departamente, colegilor din alte echipe, chiar 
furnizorilor externi. Cu toate acestea, adoptarea 
unei mentalități a clientului poate avea cu 
adevărat impact asupra relațiilor pe care le am 
cu echipa mea.  

Pe lângă această abordare, aș stabili niște 
obiective și așteptări clare. Vreau să stabilesc 
așteptări clare și pozitive cu privire la ceea ce 
aș dori să ofere echipa. Stabilirea unor 
obiective și așteptări pot părea evidente, dar 
deseori dăm greș în această privință. Acum 
depinde și de modul cum ai vrea să se comporte 
și să funcționeze un grup. Mi-ar plăcea ca 
angajații aflați în subordinea mea să vină cu 
idei care să poată spori activitatea. Nu vreau să 
simt că trebuie să fiu eu persoana care vine tot 
timpul cu soluția și trebuie să rezolv toate 
problemele. Mulți oameni sunt plini de idei 
foarte bune, creativitate care mă poate ajuta să 
conduc. Ca manager, consider că rolul meu este 
de a facilita scoaterea la suprafață a acestor idei.   

Bineînțeles că, un rol important în a fi un 
manager bun și care evident este printre 
primele aspecte, îl reprezintă comportamentul. 
Aș vrea să fiu urmat, nu să dau comenzi și să 
facă echipa mea așa cum spun neapărat.[1] O să 
spun oamenilor un lucru dar o să mă comport 
într-un mod excelent pentru că doar așa, cu 
siguranță, vor urma ceea ce fac. O echipă este 
formată tot timpul din persoane fizice care au 
abilități diferite, moduri diferite de comunicare, 
de învățare. Au speranțe diferite și așteptări 
diferite. Timpul pentru oameni este o parte 
foarte importantă a procesului de management. 
Voi fi tot timpul prezent. Sunt acolo să 
încurajez, să inovez, să mă implic.  

După un anumit timp, așa cum m-a 
inspirat un mare manager Richard Lock [2], 
voi adresa 5 întrebări simple membrilor din 
echipa mea. Întrebările sunt: 1. Mă potrivesc 
unde sunt? 2. Știu clar ce se așteaptă de la 
mine? 3. Mă simt susținut? 4. Mă simt apreciat? 
5. Mă simt inspirat? Dacă se răspunde cu da, 
pentru mine este satisfacția că eu îmi fac treaba 
foarte bine ca manager.  
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