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Abstract

In the present paper, the authors try to fortify research on the 
attributes of the manager as predisposed to leadership. The research is 
based on highlighting all the hereditary and cultivated qualities throughout 
the professional career. There is highlighted the character of the manager 
alongside the method chosen for leadership, which is an essential factor in 
achieving a truly efficient leadership in the contemporary market conditions. 
In order to be able to judge the manager’s performance and its contribution 
to improving the organization’s performance, we need to know what its real 
power and influence is in the organization. During carrying out the research, 
the authors used such methods as analysis, synthesis, induction and deduction, 
graphic modeling, table, reasoning, classification and observation. As a result 
of the research it was found that one of the essential elements of the efficient 
management process is the identification of personal leadership style. Each 
manager in order to improve the organizational process needs to identify 
the Pyramid of effective leadership styles proposed by the authors, and then 
take steps to apply appropriate methods and streamline decisions. Respecting 
the styles’ priorities will help to increase teamwork efficiency, will discipline 
subordinates and gain collective respect for managers at all levels. Only in 
these circumstances the management group, the team and the company as a 
wholewill benefit.
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Rezumat

În prezenta lucrare, autorii încercă să fortifice cercetările asupra 
însușirilor managerului ca predispus pentru conducere. Cercetarea se bazează 
pe evidențierea ansamblului calităților ereditate și cultivate cu atenție, pe 
parcurs, în cariera profesională. Se evidențiază caracterul managerului alături 
de metoda aleasă pentru conducere, ce este un factor esenţial în realizarea 
unei conduceri cu adevărat eficiente în condițiile pieței contemporane. 
Pentru a putea judeca performanţele managerului şi contribuţia acestuia la 
îmbunătățirea performanțelor organizaţiei, este necesar să ştim care sunt 
puterea şi influența sa reală în organizaţie. În realizarea cercetării autorii au 
folosit metode precum analiza, sinteza, inducția și deducția, modelarea grafică, 
tabelul, raționamentul, clasificarea și observația. În rezultatul cercetării s-a 
constat că unul din elementele esențiale ale procesului de conducere eficientă 
îl reprezintă identificarea stilului personal de conducere. Fiecărui manager, în 
scopul îmbunătățirii procesului organizațional i se recomandă să se identifice 
în Piramida stilurilor de conducere eficiente propusă de autori, iar apoi 
să întreprindă pași, să aplice metode potrivite și să raționalizeze deciziile. 
Respectarea priorităţilor stilurilor va contribui la eficientizarea muncii în 
echipă, la disciplinarea subordonaților și la câștigarea respectului în colectiv 
pentru managerii de orice nivel. Numai în aceste condiții va avea de câștigat 
grupul managerial, echipa și per total compania.

Cuvinte-cheie: manager, comportament managerial, conducere, eficiență

JEL Classification: D 23, M 10, M 12, M 19
UDC:005.55

Introducere 

Din punctul de vedere al flexibilității modului de conducere specific fiecărui 
manager în parte, avem de a face cu manageri flexibili și manageri impulsivi. 
Managerii eficienți sunt cei care acordă un interes sporit modului de cooperare cu 
angajații și cu superiorii (atunci când nu ocupă o funcție de top-manager) și modului 
în care se poate eficientiza activitatea de conducere prin creșterea sau cel puțin 
menținerea nivelului de randament la o cotă superioară.

Managerul investit cu atributul conducerii trebuie să posede o serie de calități: 
spirit de organizare, de observație, de cuprindere a problemelor, capacitate de 
motivare și angajare a oamenilor, o bună cunoaștere din interior a problemelor tehnice, 
organizatorice, tăria morală de a aprecia, judeca, decide, autoritate și prestigiu, 
credibilitate în tot ceea ce afirmă etc. Orice manager utilizează, în funcție de aceste 
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calități, un anume stil de conducere, efectele acestuia punându-și amprenta asupra 
climatului de muncă, asupra atitudinii față de sarcinile de serviciu ale subordonaților, 
asupra motivației și rezultatelor acțiunilor. 

Dacă vorbim despre funcțiile managerilor, atunci acestea se identifică cu acelea 
ale procesului managerial și anume: planificarea, organizarea, comanda, coordonarea 
și controlul [1].

1. Planificarea. Este funcția cea mai importantă a managementului, deoarece 
reprezintă activitatea de luare a deciziilor. Se stabilesc obiectivele și cele mai 
adecvate căi (strategii) pentru atingerea lor. Celelalte funcții derivă din aceasta și 
conduc la îndeplinirea obiectivelor. Rezultatele planificării sunt reflectate în planurile 
de activitate [2]. Planificarea se face la orice nivel al organizației, de către manageri. 
Prin planurile lor, aceștia schițează ceea ce organizația trebuie să întreprindă pentru 
a avea succes. Chiar dacă planurile au obiective diferite, toate sunt orientate către 
îndeplinirea obiectivului principal, pe care să-l atingă într-un timp mai scurt sau mai 
lung. Planificarea este aceea care decide – în avans – ce se va face, cum se va face, 
când se va face și cine o va face. Ea este puternic implicată în introducerea ,,noului” 
în organizație. Prin planurile elaborate, managerii oferă primele ,,unelte” care ajută 
organizația să fie pregătită pentru orice schimbare ce i s-ar impune de către mediul în 
care își desfășoară activitatea.

2. Organizarea. După ce au fost fixate obiectivele și modalitățile prin care 
acestea vor fi realizate, managerii au obligația de a proiecta sau reproiecta structura 
care să fie în măsură să le îndeplinească. Evident, scopul fundamental al organizării 
este acela de a crea o structură, care să asigure cadrul necesar pentru îndeplinirea 
sarcinilor propuse și care să configureze relațiile ierarhice necesare. În această etapă 
a organizării, managerii preiau sarcinile și acțiunile identificate în etapa planificării 
și le repartizează indivizilor, echipelor, grupurilor de persoane și sectoarelor din 
organizația respectivă, adică celor care au atributul și competența necesară pentru  a 
le îndeplini. În același timp, ei alcătuiesc și regulamentul funcționării organizației și 
măsurilor ce se impun pentru asigurarea aplicarea lui. Deci, în cadrul acestei funcții, 
managerii, pe diferite niveluri ierarhice, realizează: identificarea și determinarea 
activităților ce reclamă îndeplinirea obiectivelor; gruparea acestor activități și 
repartizarea lor pe departamente sau secții; delegarea de autoritate, când este 
cazul, pentru a le realiza; pregătirea coordonării activităților, autorității și modul de 
informare,  pe orizontală și pe verticală, în structura organizațională.

3. Scopul structurii organizatorice este de acele de a asigura toate condițiile 
pentru ca personalul organizației să realizeze performanțe. O structură eficientă 
trebuie să definească, să stabilească și să  și să cuprindă, în mod eficient, toate 
sarcinile, astfel încât acestea să poată fi îndeplinite și să proiecteze, pentru aceasta, 
regulile relațiilor interumane. Configurarea unei structuri organizatorice este una 
dintre problemele dificile și extrem de importante ale managementului. Ea trebuie să 
definească tipurile de activități ce urmează a fi desfășurate, precum și personalul care 
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să le poată face cât mai bine.
4. Comanda. După ce s-au fixat obiectivele, s-a proiectat structura 

organizatorică și s-a definitivat personalul, organizația trebuie să înceapă să lucreze. 
Această misiune revine funcției de comandă ce presupune transmiterea sarcinilor și 
convingerea membrilor organizației de a fi cât mai performanți în strategia aleasă 
pentru atingerea obiectivelor. Astfel, toți managerii trebuie să fie conștienți că cele 
mai mari probleme le ridică personalul; dorințele și atitudinile sale, comportamentul 
individual sau de grup, trebuie să fie luate în considerare pentru ca oamenii să poată fi 
îndrumați și ajutați să execute cât mai bine sarcinile. Comanda managerială implică 
motivare, un anumit stil de conlucrare cu oamenii și de comunicare în organizație.

5. Coordonarea. Funcția de coordonare permite ,,armonizarea” intereselor 
individuale sau de grup cu scopurile organizației. Indiferent de tipul organizației, 
fiecare individ interpretează în felul său bunul mers al companiei. Astfel, această 
funcție intervine în ,,aducerea la același numitor” a interpretărilor respective, 
plasându-le pe direcția atingerii obiectivelor de bază ale organizației.

6. Controlul. În final, managerul trebuie să verifice dacă performanța actuală 
a organizației este conformă cu cea planificată. Acest fapt este realizat prin funcția 
de control a managementului, ce reclamă trei elemente:stabilirea standardului 
(limitei, pragului) performanței;informația care indică diferențele dintre nivelul 
de performanță atins și cel planificat; acțiunea pentru a corecta abaterile care apar. 
Scopul controlului este să mențină organizația pe drumul pe care va atinge obiectivul 
propus.

7. Una din căile de perfecționare a stilului de conducere, ar fi aplicarea 
următoarelor recomandări, care pot ajuta managerul să exercite o activitate eficientă: 

a) Învinge prin decizii. Dacă ai promis un lucru, ţine-te de cuvânt. Managerii 
care nu se ţin de cuvânt pierd respectul angajaţilor.

b) Instruieşte-ţi angajaţii. Angajaţii slab instruiţi nu sunt capabili de a realiza 
performanţă. Un bun manager este acela care se înconjoară de colaboratori foarte 
bine instruiţi. 

c) Respectă-ţi angajaţii. Pentru a-ţi atrage respectul şi loialitatea angajaţilor 
trebuie să-i respecţi la rândul tău, să le creezi sentimentul că sunt importanţi pentru 
organizaţie şi pentru realizarea sarcinilor acesteia. 

d) Furnizează resurse angajaţilor. Fără resursele necesare, lucrătorii nu pot 
obţine rezultatele dorite, dar, în plus, aceştia lucrează sub tensiune, stresul reducând 
şi mai mult performanţele.

e) Arată-le angajaţilor că ai încredere în ei. Un manager care arată că crede în 
abilităţile şi calităţile angajaţilor îi încurajează pe aceştia pentru a obţine performanţă. 

f) Fii un bun exemplu. Un manager care cere de la angajaţii săi efort şi 
rezultate, dar el însuşi nu depune efort susţinut poate obţine unele rezultate, dar nu la 
nivelul potenţialului şi a scopurilor propuse. Angajaţii văd în liderul lor un model de 
conduită şi sunt tentaţi să se comporte ca acesta. 
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g) Vino cu obiective realiste, dar provocatoare. Când obiectivele propuse sunt 
nerealiste, angajaţii se descurajează şi climatul de muncă are mult de suferit. Dacă 
aceste obiective sunt sub capacitatea organizaţiei şi a angajaţilor există pericolul ca 
liderul să scadă în ochii angajaţilor şi chiar să-şi piardă autoritatea. 

h) Fii cinstit şi convingător. Un manager cinstit induce în rândul salariaţilor 
loialitate şi angajament de a depune eforturi susţinute pentru atingerea scopurilor 
propuse. 

i) Monitorizează progresul sarcinilor importante. Managerul are obligaţia de a 
urmări modul în care se realizează sarcinile de către angajaţi. El trebuie să aprecieze 
diferenţiat pe lucrători, atât în raport cu potenţialul cât şi cu performanţele obţinute.

Menționăm că, din caracteristicile stilurilor, deducem valențele superioare, 
atât în planul succesului în afaceri pe termen lung, cât și în planul relațiilor umane, 
alestiluluidemocraticfață de celelalte stiluri. Trebuie remarcat că, în practică, nu există 
odelimitare absolută între aceste stiluri manageriale, ele neexistând castiluripure. 
Î n multe cazuri ele se combină, întrucât un anumit stil nu este eficient înorice condiții 
de timp și loc, ci numai în anumite situații concrete, opțiuneadepinzând și de gradul 
de instruire a decidenților. Managerii sunt permanent confruntați cu conjuncturi, 
evenimente, situații, probleme și comportamenteumane, care impun abordări diferențiate 
ale practicii conducerii. Managementul contextual implică, în mod evident și un stil 
managerial contextual, adecvat situației. Prin urmare, nu poate fi utilizat un singur stil 
de conducere în toate situațiile; toate cele trei stiluri (autocratic, democratic și liberal) 
sunt folosite într-un context situațional dat. Variabilele situaționale pot servi la alegerea 
stilului adecvat, care să conducă la atingerea în condiții de eficiență aobiectivelor comune 
grupului și organizației în ansamblu.

Ţinem să menţionăm și faptul că abilitățile și calitățile manageriale nu se 
moştenesc. Ereditatea, zodia etc pot fi, cel mult, predispoziţii pentru conducere. Ele se 
cer însă cultivate, cu atenţie, pe parcurs. De aceea considerăm  necesară prezentarea 
responsabilităţilor de bază, la care trebuie să facă faţă un conducător:

a) să orienteze pe cei aflaţi în subordonare, în acord cu misiunea şi obiectivele 
stabilite (orientare strategică).

b) să lucreze cu oamenii pentru crearea unui climat favorabil şi a unor relaţii 
interumane care să favorizeze colaborarea.

c) să direcţioneze activitatea în funcţie de particularităţile domeniului 
(orientarea de specialitate).

Pentru realizarea cu succes a acestor responsabilităţi, ce le revin, managerii 
trebuie să corespundă anumitor cerinţe şi să deţină anumite performanţe, întâlnite în 
literatura de specialitate sub diferite denumiri: abilităţi, calităţi, cunoştinţe, talente, 
aptitudini, deprinderi, însuşiri, comportamente,etc. Aceste performanţe pot fi grupate 
în 3 categorii distincte:

1. Abilități conceptuale (cognitive). Calitatea conceptuală este abilitatea de 
a gândi strategic, în termeni abstracţi; de a lua decizii pe termen lung. Calitatea 
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conceptuală constă şi în capacitatea de a vedea organizaţia ca un tot întreg şi de 
a înţelege,cum părţile componente ale ei sau ale unei idei funcţionează împreună. 
Abilităţile conceptuale includ şi calitatea de a diagnostica, de a aprecia o anumită 
situaţie şi de ai stabili cauzele.  Calităţile conceptuale sunt mai importante pentru 
managerii superiori decât pentru cei de mijloc sau de nivel inferior.

2. Abilităţi umane (interpersonale). Abilităţile interpersonale țin de capacitatea 
conducătorului de a avea de a lucra efectiv cu alţi oameni, atât din interiorul, cât 
şi din exteriorul organizaţiei; de a motiva oamenii, de a se implica în soluţionarea 
problemelor lor, atât a celor care țin de muncă și de relațiile zilnice, dar mai ales 
a conflictelor. Când toate celelalte calităţi sunt egale, managerul care posedă şi 
însuşirile interpersonale menţionate va avea mai mare succes decât managerul 
arogant şi căruia nu-i pasă de alţii

3. Abilităţi tehnice. Abilităţile tehnice vizează buna cunoaștere și înțelegerea 
profundă a sarcinilor specifice, inclusiv a metodelor, tehnicilor și a echipamentelor 
implicate în procesele de producţie, în servicii și în celelalte activități. Managerii de 
nivel inferior (şi, într-o mai mică măsură, managerii de nivel mijlociu) au nevoie de 
calităţi tehnice care sunt nu doar relevante pentru activităţile pe care le conduc, ci și 
absolut necesare. 

Devii un bun manager printr-un îndelung și laborios proces de proces de 
transformare personală. Este nevoie să-ți lărgești perspectiva și să-ți formezi o 
concepție solidă despre lume şi viaţă, să-ți sporești continuu nivelul cunoașterii, cel 
al conștiinței și al calității muncii cu tine însuți, să-ți descoperi și să-ți actualizezi 
universul motivaţiilor şi principiilor corecte, cele care creează premise pentru a 
deveni o persoană capabilă să-i conducă pe ceilalţi, adică o persoană care să merite 
să fie urmată de ceilalţi şi să îi aibă în grijă şi nu într-o relație de subordonare formală 
și, uneori, chiar arogantă. Managerii optimiști, care se relaţionează uşor cu ceilalţi, 
care sunt persoane organizate, comunică totdeauna excelent, sunt dotate cu intuiţie 
şi empatie, au tărie de caracter și foarte mult substanță. Bunii manageri au, de 
asemenea, un consistent sentiment de comuniune socială, fiind, în același timp, foarte 
preocupați pentru a-și dezvolta și lărgi competenţele tehnice necesare. Manageri de 
acest tip sunt ab initio avantajați în ocuparea şi îndeplinirea cu succes a unor funcţii 
manageriale [3, 28].

Considerăm că una din căile de perfecţionare ale comportamentului managerial 
ar fi deţinerea de către manageri a unor caracteristici eficiente, astfel ei:

- sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică 
acestora;

- inspiră încredere şi au încredere în ei înşişi;
- au suficientă experienţă pentru a privi greşelile drept o distragere de la drumul 

către succes;
- îi fac pe oamenii să se simtă mai puternici în preajma lor. Oamenii se simt 

mai competenţi şi mai încrezători în ei înşişi, găsind astfel munca mai interesantă şi 
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După cercetătorii americani Kahn R.L. şi Katz D., obţine rezultate şi este 
eficient acel conducător care [4]:

- îşi petrece mai mult timp planificând, discutând cu subalternii şi instruindu-i, 
rezolvând problemele interpersonale ale posturilor lor şi informându-i pe oameni în 
legătură cu munca lor în cadrul companiei;

- oferă mai multă libertate subalternilor şi se bazează pe delegarea împuterniciri 
lor. Managerii de pe nivelele inferioare sunt influenţaţi de managerii de pe nivelele 
superioare, iar managerii care sunt controlaţi îndeaproape de şefii lor au tendinţa de 
a-şi controla, la rândul lor, îndeaproape subalternii;

- este perceput de către subalterni ca fiind interesat de ei, încercând să îi 
înţeleagă şi să îi ţină la curent cu privire la nivelul performanţelor lor;

- determină creşterea productivităţii şi a moralului, determinându-i pe angajaţi 
să se implice mai mult în activităţile lor. Productivitatea şi mândria de a aparţine 
unui anumit grup sunt probabil variabile dependente, creşterea uneia dintre ele 
determinând creşterea celeilalte. Rezultatul este întărirea coeziunii echipei.

Unele studii [5] au arătat un model ideal în ceea ce priveşte ponderea calităţilor 
managerilor, necesare atingerii performantei, concomitent noi am încercat să acordăm 
ponderea calităților managerilor în viziunea noastră, tabelul 1

Tabelul 1. Ponderea calităţilor managerilor

Calităţi necesare managerilor Pondere (%) 
existentă

Pondere (%)
propusă de noi

Capacitatea de a decide 16 18
Cunoştinţe manageriale 12 10
Cunoştinţe economice 10 12
Capacitatea de a menţine bune relaţii umane 10 8
Capacitatea de a se perfecţiona 10 9
Experienţă managerială 9 5
Cunoştinţe de psiho-sociologie 7 5
Abordarea hotărâtă a soluţionării problemelor 7 5
Studii 5 12
Dorinţa de a conduce 4 2
Starea sănătăţii 4 10
Vechimea în organizaţia respectivă 4 2
Conduită morală 2 2
Total 100 100

Sursa: elaborat de autor în baza [5].

Pentru ca managerii să obţină performanţe ridicate de asemenea este necesar:
- să utilizeze într-o mare măsură practicile managementului participativ, spre 
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deosebire de managerii cu realizări scăzute care le utilizează doar într-o măsură mai 
mică;

- să fie recunoscuţi ca posesori de competenţe interpersonale dezvoltate şi 
sunt descrişi ca fiind deschişi în comunicare şi dornici să experimenteze noi idei şi 
concepte cu subalternii;

- să se concentreze pe crearea de provocări şi pe oferirea de responsabilităţi 
mai mari subalternilor. Pentru a-i motiva pe alţii, managerii cu realizări scăzute 
folosesc de obicei aspecte legate de securitate;

- să fie cotaţi de către subalterni ca fiind puternic orientaţi spre sarcini şi 
spre relaţii. Cei cu realizări medii nu au aceste caracteristici. Orientarea puternică 
spre sarcini indică faptul că eforturile sunt direcţionate spre activităţile care produc 
rezultate – planificare, atribuirea de responsabilităţi şi stabilirea de obiective [6, 34]. 

La fel, se impune relatarea cauzelor nereuşitei în activitatea conducătorului. 
Astfel:

- insensibilitatea faţă de alţii şi caracterul care intimidează;
- răceala, păstrarea distanţei şi aroganţa;
- trădarea încrederii – eşecul în respectarea angajamentelor;
- ambiţia exagerată – hotărârea de a ajunge în vârf cu orice preţ;
- eşecul în rezolvarea unor probleme specifice de performanţă, încercarea de a 

muşamaliza acest eşec sau de a arunca vina pe altcineva;
- overmanaging, incapacitatea de a delega sau de a construi o echipă;
- incapacitatea de a selecţiona şi dezvolta angajaţii;
- incapacitatea de a gândi în limite largi sau strategic - acordarea unei atenţii 

exagerate detaliilor şi problemelor tehnice; 
- incapacitatea de a se adapta la stilul managerial diferit al şefului;
- dependenţa exagerată faţă de şef sau mentor.
Din cele relatate, subliniem faptul, că managerii sunt cheia succesului afacerii, 

deoarece prin criteriile de care dispune precum şi stilul de conducere adoptat, acesta 
va obţine performanţe în organizaţia pe care o conduce.

Managerul trebuie să fie conştient de limitările impuse de propriul stil 
de comunicare şi să demonstreze flexibilitate şi capacitate de adaptare la situaţia 
specifică acestui climat astfel încât să fie apt de a adopta stilul adecvat contextului 
specific fiecărui moment de comunicare. În general, stilurile de comunicare se 
grupează în jurul a patru mari categorii: de “blamare”, de “informare-dirijare”, de 
“convingere” şi de “rezolvare de probleme”. Caracteristicile definitorii acestor stiluri 
vor fi detaliate după criterii reprezentate de: a) scopul şi obiectivele comunicării; b) 
comportamentul de comunicare; c) atitudinea faţă de sentimente; d) motivaţia pentru 
schimbarea comportamentului  şi e) rezultatele posibile în urma comunicării într-un 
anume stil [7].

Dacă vorbim despre stilul de tip blamare:
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a) Scop: acuzativ, de a găsi greşeala, de a critica, de a găsi un vinovat. 
Managerul are tendinţa constantă de a scoate în evidenţă elementele negative apărute 
din vina subordonatului, indicând totdeauna motivul evenimentului, fără a descrie 
situaţia sau comportamentul. 

b) Comportament de comunicare: managerul utilizează cuvinte încărcate 
emoţional, situându-se pe poziţia judecătorului, evaluatorului. Termenii cel mai 
des folosiţi sunt: „niciodată”, „totdeauna”, „cu siguranţă”, arătând inflexibilitate în 
aprecierea comportamentului subordonatului, fapt care va conduce la închiderea 
canalelor de comunicare. 

c) Sentimente: se generează ostilitate, mânie, dorinţa de apărare sau răzbunare. 
Reacţiile pot fi de atac sau de retragere din comunicare, discuţia alunecând spre 
negarea comportamentelor  şi sentimentelor, ceea ce nu se constituie într-o soluţie 
valabilă  şi constructivă pentru rezolvarea problemelor. 

d) Motivare: se bazează pe acceptarea de către interlocutor a judecăţii şi 
evaluării managerului şi realizarea acţiunilor indicate ca fiind în interesul său, chiar 
ca urmare a unei ameninţări foarte probabil de a se materializa.

e) Rezultate: în situaţia în care receptorul acceptă evaluarea managerului se 
va obţine o schimbare de comportament momentană. Resentimentele create vor fi 
transferate şi în alte situaţii de comunicare, nivelul încrederii scăzând foarte mult. De 
asemenea, este posibilă apariţia fenomenului de transferare a vinovăţiei asupra unui 
alt membru al organizaţiei, de cele mai multe ori nejustificat, determinând apariţia 
unor tensiuni în cadrul colectivului.

f) Acest stil este recomandat a se folosi numai în situaţia în care este nevoie 
să fie identificată persoana responsabilă de apariţia anumitor disfuncţii şi când datele 
sunt concludente şi faptele bine cunoscute. Din cauza riscului ridicat de generare 
a atitudinilor defensive şi a tensiunilor în cadrul organizaţiei, utilizarea acestui stil 
trebuie redusă la minim.

Stilul de tip informare dirijare
a) Scop: darea de explicaţii, instrucţiuni, dispoziţii. Obiectivul este acela de a-l 

face pe destinatar să adopte comportamentul dorit de emitent. Cursul discuţiei este 
decis dinainte, interlocutorul trebuind doar să facă.

b) Comportament de comunicare: atitudine de controlare şi dominare, cu un 
limbaj clar, precis, orientat spre sarcina de îndeplinit.

c) Sentimente: se urmăreşte eliminarea sentimentelor şi stărilor emoţionale, 
chiar dacă acestea sunt recunoscute.

d) Motivare: este vorba despre o sarcină care trebuie îndeplinită, subînțelegându-
se o oarecare ameninţare. Impactul maxim este atunci când ambele părţi înţeleg că 
nu există posibilitatea de a alege. Dacă însă sunt mai multe variante şi managerul 
face alegerea, atunci el trebuie să explice şi să argumenteze convingător opţiunea sa, 
pentru a evita problemele generate de nemulţumirea subordonatului faţă de alegerea 
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făcută.
e) Rezultate: acceptarea pasivă, dar posibile resentimente atunci când situaţia 

este ambiguă. Sunt posibile de asemenea acţiuni de sabotare subtilă a dispoziţiilor 
managerului. Acest stil este foarte eficient atunci când toată lumea înţelege limitele 
situaţiei.

f) Recomandat: atunci când acţiunea este cerută de anumite imperative şi 
nu se identifică alternative de rezolvare. Stilul poate fi utilizat cu succes pentru 
implementarea de noi proceduri, trasarea de sarcini şi transmiterea de responsabilităţi.

Stilul de tip convingere:
a) Scop: obţinerea acceptării unui plan, a acordului, efectuareaunei acţiuni, 

implementarea unei schimbări.
b) Comportament de comunicare: pentru a convinge, se au învedere în primul 

rând, motivaţiile interlocutorului, managerul trebuind săcunoască foarte bine situaţia 
ca şi soluţia adecvată. Din acest punct devedere, el domină actul de comunicare.De 
asemenea, este importantă obţinerea permanentă a feedback-ului, pentru ca emitentul 
să-şi poată ajusta în mod corespunzător argumentaţia.

c) Sentimente: deşi recunoscute ca prezente, nu intră înpreocupări. Eventual, 
poate exista un răspuns la sentimente, dar ele nuintră deschis în discuţie, ceea ce 
conduce la reducerea bazei deînţelegere.

d) Motivare: se obţine cu ajutorul recompenselor, fapt pentrucare trebuie 
realizată o evaluare corectă, obiectivă a persoanei şisituaţiei, astfel încât recompensa 
să fie cea mai potrivită.

e) Rezultate: acţiunea cerută se realizează, dar motivareadurează o perioadă 
scurtă de timp. Acceptarea se realizează doar peperioada existenţei stimulilor şi 
recompenselor, până când nevoia are aspectivă, este îndeplinită. Se recomandă 
utilizarea acestui stil atunci când există certitudinea că informaţiile deţinute 
referitoare la calitatea recompenselor şi consecinţele acestora sunt precise şi corecte, 
saudacă încercările anterioare de rezolvare a problemelor au dat greş; saudacă se 
poate asigura obţinerea beneficiilor de către interlocutor.

Stilul de tip rezolvare de probleme:
a) scop: rezolvarea problemelor, stabilirea intereselor comune, desfăşurarea de 

acţiuni în comun.
b) comportament de comunicare: explorarea sentimentelor şi descoperirea 

punctelor de vedere prin punerea de întrebări deschise, care să ofere avantajul 
expunerii de către interlocutor a opiniilor şi emoţiilor proprii. În acest caz, nici unul 
dintre actanţi nu domină comunicarea, care are un caracter descriptiv, sportiv şi nu 
unul evaluativ. Discuţia are loc în ambele sensuri, cu păreri pro şi contra, întrebări, 
emoţii, sentimente, iar timpul este împărţit echitabil între interlocutori.

c) sentimente: sunt recunoscute şi intervin în cadrul comunicării ca bază a 
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comportamentului; sunt explorate ca parte integrantă a procesului de identificare a 
soluţiei problemei şi chiar sunt împărtăşite.

d) motivare: rezolvarea provine din concentrarea asupra problemei şi nu asupra 
persoanei. un factor motivaţional puternic este constituit din puterea ce i se acordă 
interlocutorului de a influenţa cursul şi rezultatul comunicării. Acest stil are la bază 
înţelegerea reciprocă a sentimentelor dar şi a motivaţiilor.

e) rezultate: probabilitatea de realizare a acţiunii dorite este maximă. cu toate 
acestea, pot fi generate sentimente de frustrare dacă interlocutorul nu posedă acele 
informaţii sau abilităţi de a participa efectiv la procesul de comunicare.

f) se recomandă a fi utilizat atunci când se urmăreşte o schimbare durabilă 
de comportament, când este nevoie de informaţii de la interlocutor pentru a putea 
rezolva o problemă. De asemenea, are ca efect solidarizarea interlocutorului cu 
inițiatorul comunicării în îndeplinirea unui plan, a unor sarcini, în implementarea 
deciziilor, în schimbarea definitivă a unui comportament. 

Beneficiile cale mai importante ale abordării acestui stil sunt identificarea unor 
soluţii viabile şi formarea de relaţii de comunicare pozitive pe termen îndelungat.

Așadar, pentru eficientizarea muncii managerilor mai propunem modalitățile:
I. Utilizarea judicioasa a timpului de lucru – fundamentele creșterii eficacității 

managerilor.
În realitatea curentă a managerilor de la nivelele ierarhice superioare se 

constată frecvente și serioase deficiențe în ceea ce privește utilizarea timpului de 
lucru. Se constată astfel că:

- durata zilei de lucru legală este depășită la 9-12h dar mai ales că structura 
utilizată a zilei de lucru nu este corespunzătoare;

- munca de documentar ocupă sub 4% din durata medie a zilei de lucru. De aici 
și decalajul cunoștințelor față de ceea ce este nou și o perturbare a procesului de luare 
a deciziilor operaționale cât și previzionale;

- timpul acordat ședințelor ocupă o pondere excesivă de 33-40%;
- timp afectat de convorbirile telefonice, audientele 12%;
- nu este utilizat în activitatea de conducere după principiile, metodele și 

tehnicile de management. Marea majoritate a programului unui manager se derulează 
în funcție de prioritățile impuse de condițiile existente cotidiene

Considerăm că s-ar putea folosi programarea muncii managerilor care ar 
soluționa cu chibzuință contradicția dintre multitudinea obiectivelor și sarcinilor de 
realizat și posibilitatile personale limitate de cuprindere a lor.

II. Perfecționarea raportului manager – subordonați. Munca managerială este 
în esența sa munca cu oamenii, iar eficiența sa este dată și de calitatea relațiilor 
interpersonale. Pentru ca un grup de salariați să devină o echipă, este necesar ca 
managerii să respecte o serie de reguli de comportare cum ar fi:

- să tratezi pe alții așa cum ai vrea să fii la rândul tău tratat;
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- să respecți personalitatea fiecărei persoane și să încerci să cunoști preocuparea 
și aspirațiile lui prin contacte directe cât mai frecvente;

- să nu predici ci să dai exemplu personal;
- să-ți respecți cuvântul dat;
- zvonurile trebuie combătute cu fapte verificabile sau cunoscute;
- aplicarea sancțiunilor cu tact;
- aprecierea calității, cunoștințelor și performanțelor are un pronunțat caracter 

stimulator.
Relațiile pozitive interpersonale manager-salariat conduc la crearea unui 

climat (ambianțe) propice de muncă (sau a parametrului mut al managerului). 
III. Utilizarea colaboratorilor moderni ai managerilor:
- Consultanții manageriale;
- Colective intercompartimentale. 
IV. Utilizarea eficientă a secretariatului conduce la creșterea muncii 

managerilor. Secretariatul trebuie să-și îndeplinească cu brio principalele funcții:
- de asistare directă a managerului: participă la organizarea activității 

managerului ce necesită redactarea materialului de corespondență, a evidențelor 
curente, a formalităților, traducerea unor materiale de specialitate; necesită 
programarea acțiunilor și evidența realizării lor (consemnarea acțiunii, actualizarea 
agendei de lucru a managerilor, anunțarea în timp util a scadențelor, a abaterilor 
constatate); realizarea unor sarcini administrative (gestionarea echipamentului și 
obiectelor de inventar, asigurarea securității unor documente);

- de legătură și filtru pentru solicitările de contacte directe și audiențe, apeluri 
telefonice presupune ținerea evidenței solicitărilor și apelurilor telefonice chiar și 
în lipsa managerului, asigură legături telefonice necesare, respectarea perioadei de 
liniște;

- funcția de tratare a informațiilor și documentelor informaționale adresate 
managerilor: primirea semnăturilor, asigurarea documentelor managerului, clasarea 
documentelor;

- de reprezentare a managerului: primirea persoanelor din afară, îndrumarea 
lor, asigurarea unei ambianțe plăcute (cafea etc.), furnizarea cu amabilitate a 
informațiilor solicitate.

V. Organizarea ergonomica a muncii managerului – amplasarea locului de 
muncă, confortul, mobilierul, dotarea tehnică, asigurarea factorilor de microclimat 
corespunzător [8].

VI. Modernizarea instrumentarului managerial – folosirea unor sisteme, 
metode și tehnici de management adecvate.

De asemenea propunem utilizarea piramidei eficiente care prioritizează 
stilurile de conducere, prezentată în figura 1.  
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Fig.1. Piramida stilurilor de conducere eficiente
Sursa: Elaborat de autor

Scara de apreciere a stilului de conducere este de 10 puncte, aşadar fiecărui stil 
îi revine câte 2 puncte. Eficienţa managementului v-a fi apreciată în dependenţă de 
numărul de puncte acumulate conform piramidei prezentate. 

Deci, noi am clasificat stilurile astfel:
1. Stil organizator – excelent (2 pct.);
2. Stil întreprinzător – foarte bine (2 pct.);
3. Stil realist – bine (2 pct.);
4. Stil participant – satisfăcător (2 pct.);
5. Stil maximalist – slab (2 pct.).
Menţionăm faptul că managerii care vor respecta priorităţile stilurilor de 

conducere prezentate în piramida din figura 1. vor asigura o gestionare eficientă a 
organizaţiei, precum şi o dezvoltare continuă a acesteia.

Concluzii

Concluzionăm că adevăratul rol al managerului eficient este de a le inspira 
subordonaţilor dorinţa de a fi cei mai buni asigurându-le condiţii pentru a face tot ce 
pot mai bine, într-o competiţie permanentă cu ceilalţi dar şi cu ei însuşi. Un manager 
eficient acţionează pentru perfecţionarea colaboratorilor, evită pedepsirea lor atunci 
când greşesc, evită stresarea acestora, încearcă să-i ajute în depăşirea momentelor 
dificile. Managementul este o atitudine, un mod de viaţă, având la bază dorinţa 
reală de a lucra cu oamenii şi de ai ajuta să aibă succes, iar organizaţia să prospere. 
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Managementul este un proces de iniţiere de lungă durată, care nu se termină după un 
curs de formare.

Comportamentul managerial este o atitudine, un mod de viaţă, având la bază 
dorinţa reală de a lucra cu oamenii şi de ai ajuta să aibă succes, iar organizaţia să 
prospere.
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