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Termenul “management” are multe definiţii
cum ar fi “arta de a şti precis ce trebuie făcut, cât
mai bine şi cât mai ieftin”(H., Fayol)[9] sau
“lucrul cu indivizi şi grupuri pentru îndeplinirea
unor obiective”(P., Hersey și K.H., Blanchard)[5]
sau “organizarea sistematică a resurselor
economice”(P., Drucker),[7] dar nu a definit
nimeni acest termen ca fiind o ştiință complexă
care combină mai multe specializări. Şcoala de
management şi-a deschis prima dată uşa în anul
1885, cu scopul de a promova ştiinţa economică
tinerilor dornici de o schimbare.
Aceste “persoane investite cu autoritate şi
responsabilitate decizională privind utilizarea
eficientă a resurselor firmei”[6] se numesc
manageri.
Managerul în devenire trebuie să înveţe
teoretic cum să stabilească obiectivele unei firme,
să comunice şi să dezvolte potenţialul oamenilor,
cum să organizeze şi să evalueze personalul după
care prin practică să îşi perfecţioneze abilităţile.
Acesta are rolul de a fi un lider și mediator,
observator şi purtător de cuvânt, antreprenor şi
negociator pentru subalternii săi. În cadrul unei
întreprinderi managerul este stâlpul principal care
ia absolut toate deciziile.
Firma sau întreprinderea este un grup de
persoane organizate potrivit anumitor cerinţe
juridice, economice, tehnologice şi manageriale
care concep şi desfășoară un complex de procese
de muncă în vederea obţinerii unui profit, de
regulă, cât mai mare. Organizarea unei
întreprinderi începe cu gruparea fiecărei
specializări pe secţii şi departamente. Fiecare

firmă combină ingineria cu economia și
bineînţeles cu tehnica şi tehnologia, și utilizează
„informaţii de marketing [...] și analize de
piață”[4] pentru a realiza cel mai bun produs la
final. Această organizare managerială bună,
determină funcţionarea normală a întreprinderii.
Grupul de oameni specialişti, numit şi
“organizaţie” lucrează împreună la o sarcină
cerută de superiori, cu scopul realizării
obiectivelor firmei. Modelul unei organizaţii
moderne este “orchestra simfonică”, deoarece
“fiecare component are contribuţia vitală în
obţinerea rezultatelor” dorite, dar totul
petrecându-se în echipă.
În cadrul firmei, proiectele sunt analizate şi
discutate de către personalul calificat la nivelul
şedinţelor, fiind supuse la vot de către superiori,
în vederea găsirii celor mai profitabile investiţii.
Managerii îşi atrag investitorii prin dorinţa de a
creşte productivitatea întreprinderii, de a mării
numărul furnizorilor şi de a păstra numărul
personalului la acelaşi nivel.
Funcţiunile firmei sunt concepute în aşa fel
încât să cuprindă fiecare domeniu în parte.
Începem cu
departamentul de cercetaredezvoltare căruia îi aparţine activitatea de
organizare şi concepţie tehnică, investiţiile şi
activitatea dezvoltării firmei. Această primă
funcţiune poate fi asemănată cu “pereţii unei
clădiri” care doar prin zidire se înalţă şi fără de
care nu poate evolua firma. Apoi este
departamentul
producţiei
care
prevede
programarea, lansarea şi urmărirea producţiei,
fabricaţia şi controlul tehnic de calitate, dar şi
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întreţinerea şi repararea utilajelor. Calitatea slabă
este cauza principală a unei productivităţi scăzute
întrucât aceasta “poate duce la întârzieri în
producţie, muncă în plus, depăşirea costurilor
prevăzute
şi
produse
inacceptabile”.[3]
Funcţiunea de producţie este împărţită în două
mari categorii: “pregătirea producţiei care
influenţează gradul de noutate al produsului ce
urmează a se fabrica” şi “executarea propriu-zisă
care cuprinde totalitatea activităţilor întreprinse în
scopul realizării produselor finite”.[8] Următorul
departament
este
cel
comercial
care
aprovizionează cu materii prime şi materiale,
activitatea de vânzare, marketingul “constând
într-un pronunţat caracter prospectiv, asigurând
un suport informaţional adecvat elaborării
prognozelor şi planurilor economice” şi
distribuţia.[8] Departamentul financiar-contabil
are datoria de a contabiliza, de a supraveghea
activitatea financiară şi controlul financiar de
gestiune. Ramura financiară trebuie foarte bine
supravegheată fiind cea mai importantă
componentă a acestui ”puzzle” industrial. Ultima
funcţiune care trebuie inclusă în organizarea
întreprinderilor este cea de personal care se ocupă
cu planificarea necesarului de personal, selecţia şi
încadrarea personalului, perfecţionarea şi
evaluarea
acestuia,
dar
şi
salarizarea.
Departamentul care se ocupă de personal este
asemănat unei fundaţii de clădire care prin
proprietăţile sale menţine întreaga construcţie.
Acesta fiind cel fără de care nu se poate crea o
întreprindere. Totul depinde de oameni!
După părerea mea, a fi manager înseamnă să
studiezi foarte mult, să acumulezi experienţă în
munca ta, oricât ar fi de grea, deoarece aceasta te
desemnează un manager de top. O meserie
trebuie începută de jos şi parcursă prin toate
etapele ei de evoluţie în întreprindere, pentru ca la
sfârşitul “destinaţiei”, atunci când eşti în vârf să
nu uiţi de unde ai plecat. Ca manager bun ai
datoria de a participa la activităţile colectivului,
de a le oferi sfaturi prietenoase şi de a fi deschis
cu fiecare dintre ei.
Prin urmare, o calitate importantă a
managerului este relația dintre el și cei pe care îi
coordonează de aceea este foarte important să-i
cunoască pe cei cu care lucrează, să fie informat

cu privire la caracterul fiecăruia pentru a-i putea
motiva corespunzător.[2]
Prin ochii omului de rând, un manager este
apreciat prin spiritul lui de a descoperi în aceştia
anumite valori fără de care întreprinderea nu ar
mai ajunge pe culmile succesului.
Managementul și organizarea întreprinderii
sunt două aspecte importante care formează un
întreg în realizarea firmei. Managementul nu se
poate desfăşura fără organizare, iar întreprinderea
organizată nu poate funcţiona pe cont propriu fără
baza așa numită MANAGEMENT.
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