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Manager și management. Aceștia sunt doi 

termeni tot mai des folosiți în ziua de azi.  

Dar oare știm însemnătatea lor? Suntem 

conștienți de responsabilitățile care vin odată cu 

slujba de manager? Chiar dacă nu recunoaștem, 

cei mai mulți dintre noi, care aspirăm spre funcția 

de manager, ne gândim la bani. Da, banii 

reprezintă unul dintre avantajele acestei slujbe, 

dar din păcate nu îți pot asigura și fericirea.  

În primul rând, orice manager trebuie să 

dețină anumite calități și să beneficieze de 

anumite cunoștiințe, benefice pentru această 

slujbă.  

În opinia mea, cea mai importantă calitate, 

pe care un manager trebuie să o dețină, este 

respectul față de colegii săi și de oamenii 

inferiori, inferiori în funcție. Relația dintre un 

manager și subalternii săi trebuie să fie una de 

colaborare. Dacă îți dorești cu adevărat să fi un 

bun manager trebuie să pornești de la munca de 

jos, astfel vei aprecia munca celor inferiori ție și 

vei fi la rândul tău apreciat, fiind considerat un 

exemplu pentru ei.  

O altă calitate pe care un manager trebuie să 

o dețină este perseverența. Aceasta reprezintă 

singura modalitate prin care poți avea succes, 

manager fiind, îți poți depăși limitele și îți duci la 

capăt scopul. Iar un bun manager știe acest lucru, 

deoarece succesul nu apare peste noapte. 

Managerul trebuie să fie într-un studiu continuu, 

să dorească să dețină cât mai multe informații, 

atât în domeniul în care lucrează cât și în alte 

domenii. De ce toate acestea? Pentru că 

managerul analizează fiecare sector de activitate 

și încearcă să rezolve problemele care apar.  

Altă calitate care stă la baza formării unui 

bun manager, este capacitatea de a-i determina pe 

ceilalți să facă ce vrei tu. Managerul trebuie să își 

motiveze subalternii și să îi determine să devină 

cei mai buni în domeniul lor de activitate.  

Motivarea angajaților nu trebuie să se 

realizeze prin utilizarea recompenselor, precum 

banii. Această motivare trebuie să pornească în 

primul rând din dorința fiecăruia, la fel cum 

afirmă și Daniel Pink în cartea Drive: "secretul 

satisfacției și performanței superioare – la 

serviciu, la școală și acasă – este nevoia profund 

umană de a ne dirija propriile vieți, de a învăța și 

de a crea lucruri noi, de a deveni mai buni și de a 

face din lume un loc mai bun."( Pink, D., 2011) 

La fel ca și în alte domenii și managerii sunt 

organizați în anumite categorii, numite ierarhii 

manageriale. Aceste categorii sunt de trei tipuri. 

Prima categorie este reprezentată de managerii de 

vârf. A doua categorie este formată din managerii 

de mijloc. Ultima categorie, dar nu cea mai 

nesemnificativă, este reprezentată de managerii 

de linia întâi. 

O ultimă particularitate definitorie pentru 

orice bun manager este dată de limbaj. Consider 

că managerii sau persoanele care tind spre această 

slujbă, trebuie să folosească un limbaj coerent și 

adecvat. De asemenea la fel de importantă este și 

comunicarea liberă. Un limbaj pe înțelesul tuturor 

și o atitudine pozitivă, nu doar că ajută la 

formarea unei bune prime impresii, dar și la 

crearea unei relații lipsite de tensiuni între 

manager și subalternii săi, managerul dă dovadă 

de interes pentru problemele celui din urmă. Fiind 

manager, prin comunicare îți poți influența, în 
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mod pozitiv sau negativ angajații, le poți 

transmite informații sau poți transforma 

comunicarea într-o metodă eficientă de instruire. 

În ultimul rând, ceea ce te pregătește cu 

adevărat pentru viața de manager și pentru 

responsabilitățile pe care aceasta le presupune, 

este practica. Mulți nu vor fi de acord cu această 

afirmație, dar cu siguranță nu mint când spun că 

doar prin practică poți aprofunda și îți poți 

dezvolta aptitudinile. Mai mult, prin practică 

înveți să faci față neprevăzutului, fiind pus în fața 

unor situații nemaîntâlnite. 

În ce constă practica? Informează-te, 

cercetează, pune întrebări, găsește soluții, 

descoperă singur lumea managementului. Cum? 

E foarte simplu. Înconjoară-te cu oameni cu 

experiență și încearcă să înveți cât mai multe de 

la ei într-un interval scurt de timp. "Munca 

înnobilează omul", acest proverb trebuie să fie 

motto-ul viitorului manager. Prin urmare al doilea 

pas, în cadrul perioadei de practică, este să 

recunoști că doar  prin muncă poți ajunge unde îți 

dorești. Asociază practica cu etapa cea mai 

importantă a vieții tale de manager sau viitor 

manager. Ba mai mult, bucură-te de această etapă 

deoarece te va determina să apreciezi munca și 

efortul depus de subalternii tăi, te va ajuta să îi 

înțelegi mai bine. 

Maria Tudor – expertă în domeniul 

comunicării în campania Zenith România, Adrian 

Viman – proprietar al lanțurilor de magazine 

Kaufland din România, Alexandra Gătej – 

expertă în piața bunurilor de larg consum din 

România, Kinga Agnes Daradics – din 

conducerea MOL România. Acestea sunt doar 

câteva nume din lungul lanț al managerilor de 

succes din țara noastră. Cum au ajuns acolo? Prin 

muncă, perseverență, nevoia de a învăța cât mai 

multe și de a aprofunda cunoștiințele deja 

deținute, dorința de a da ce ai mai bun și 

capacitatea de a asculta și părerile celorlalți. 

Înainte de încheiere, aș vrea să vă vorbesc 

despre imaginea pe care ceilalți oameni o au 

despre manageri. Nu, managerii nu sunt niște 

oameni care nu muncesc și angajații le rezolvă 

toate problemele și nu, managerii nu au ajuns să 

dețină această funcție doar pentru a avea un statut 

social bine plătit. În primul rând sunt oameni, ca 

noi toți ceilalți. Oameni cu bucurii, supărări, 

lipsuri și nevoi. Da și managerii, chiar dacă au o 

slujbă de invidiat, pot avea zile mai puțin bune. 

Cum am spus și mai sus, odată cu funcția de 

manager timpul tău liber se diminuează iar starea 

de stres se accentuează. Managerii sunt acei 

oameni care au muncit, și-au dorit cu adevărat 

această slujbă, cu bune și rele. Aceasta este 

adevărata imagine pe care trebuie să o avem 

despre manageri. 

În concluzie, viața de manager nu este chiar 

așa de ușoară precum pare, dar dacă ai 

perseverență, o atitudine pozitivă și capacitatea de 

a trece cu ușurință peste situațiile neprevăzute, 

poți face din slujba de manager o parte foarte 

frumoasă a vieții tale. 
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