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Abstract:Un manager de success este acela care poate construi o fundaţie solidă cu carămizile pe care 

alţii le aruncă în el. 
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Managerii de succes sunt cei care incearcă constant sa se autodepasească, ceea ce implică, in primul 

rînd, cunoaşterea propriilor puteri si mai mult, a propriilor limite. A-ţi cunoaşte propriile limite iţi dă un 

avantaj competitiv.Este nevoie de ambiţie, perseverenţă si tenacitate. Dorinţa este absolut necesară pentru 

motivaţie, dar hotărîrea şi devotamentul în îndeplinirea obiectivelor, angajamentul pentru excelenţă, sunt 

ingredientele principale pentru succes. 

În poziţia de manageri sunt acele persoane care dispun de autoritatea de a lua decizii prin care sunt 

angajate resurse în vederea atingerii unor scopuri. Luarea deciziilor poate fi intuitivă,chiar arbitrară, sau 

dimpotrivă, pe bază de cunoştinţe, idei, reguli, principii. 

Există multiple influenţe în munca managerilor si cerinţe specifice privind abilităţile necesare pentru a 

realiza munca lor. 

Caracteristica generală a managerului presupune faptul că aceştea sunt persoane cu responsabilităţi de 

conducere adică cu îndeplinirea funcţiilor de conducere şi activează în diferite subdiviziuni ale 

întreprinderii. Activitatea conducatorilor din diferite domenii are tresături comune la fel ca organizaţiile de 

diverse tipuri; in acelaşi timp munca de conducere diferă de munca unui muncitor sau specialist. 

Munca managerială presupune: nr mare al orelor de munca, activitatea internă, fragmentarea activitaţii. 

Se ştie cã managerii lucreazã pe diferite niveluri care reclamã diferite calitãţi,un studiu efectuat de Henry 

Mintzberg precizeazã 10 roluri manageriale,si anume: 

Rolul de reprezentare presupune contactul cu subordonaţii proprii sau ai altor firme, cu managerii situaţi 

pe acelaşi nivel ierarhicsau pe nivele diferite, în cadrul unor reuniuni oficiale, când managerul, în numele 

firmei, executã o acţiune 

Rolul de conducãtor  presupune direcţionarea şi coordonarea activitãţii subordonaţilor 

Rolul de legãturã presupune relaţiile din interiorul şi din afara organizaţiei 

Rolul de monitor implicã examinarea mediului în organizarea culegerii informaţiilor, 

schimburilor,oportunitãţilor şi problemelor care pot sã afecteze firma 

Rolul de diseminator presupune furnizarea informaţiilor importante subordonaţilor. 

Rolul de purtãtor de cuvânt  implicã legãturile cu alte persoane din afara compartimentului sãu:- din 

interiorul firmei, când reprezintã interesele unui grup în faţa nivelului ierarhic superior;- în exterior, când 

prezintã punctul de vedere al organizaţiei cu privire la o anumitã preblemã.Roluri decizionale.Rolurile 

privind relaţiile interpersonale şi cele de culegere şi transmitere a informaţiilor servesc ca intrãri în procesul 

de luare a deciziilor. 

Rolul de întreprinzãtor este acela de a cãuta noul - idei, metode, tehnici şi a-l introduce în organizaţie cu 

scopul schimbãrii ei în bine, a atingerii performanţelor. 

Rolul de stabilizator revine managerului atunci când este obligat sã ia decizii rapide în momentul în care, 

datoritã unor factori perturbatori, organizaţia pe care o conduce iese din starea stabilã. Într-o astfel de 

situaţie, acest rol devine prioritar faţã de celelalte, în joc intrând ,,viteza de reacţie" şi gãsirea optimului în 

influenţarea factorilor de mediu pentru obţinerea cât mai rapidã a stabilitãţii. 

Rolul de distribuitor de resurse îl plaseazã pe manager în poziţia de a decide cine primeşte şi cât din 

aceste resurse, care pot fi: bani, forţã de muncã, timp şi echipamente. Aproape întotdeauna nu existã 

suficiente resurse şi managerul trebuie sã împartã acest puţin în mai multe direcţii.Distribuirea resurselor 

reprezintã, de aceea, cel mai critic dintre rolurile decizionale ale managerului. 

Rolul de negociator îl pune deseori pe manager în situaţia de ,,a cântãri" cui sã ofere avantajele unei 

afaceri. Negocierea presupune, în ordine, muncã, performanţã, obiective clare şi orice altceva poate 

influenţa în bine rezultatul final. 
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Funcţiile managerilor se identificã cu acelea ale procesului managerial şi anume: 

planificarea,organizarea, comanda, coordonarea şi controlul. 

Planificarea Este funcţia cea mai importantã a managementului, deoarece reprezintã activitatea de luare 

a deciziilor. Se stabilesc obiectivele şi cele mai adecvate cãi (strategii) pentru atingerea lor 

Organizarea Odatã stabilite obiectivele şi cãile prin care acestea vor fi atinse, managerii trebuie sã 

proiecteze sau sã reproiecteze structura care sã fie capabilã sã le îndeplineascã 

Comanda Dupã ce s-au fixat obiectivele, s-a proiectat structura organizatoricã şi s-a definitivat 

personalul,organizaţia trebuie sã înceapã sã lucreze 

Coordonarea Funcţia de coordonare permite ,,armonizarea" intereselor individuale sau de grup cu 

scopurile organizaţiei. Indiferent de tipul organizaţiei ,fiecare individ interpreteazã în felul sãu bunul mers al 

companiei 

Controlul  În final, managerul trebuie sã verifice dacã performanţa actualã a firmei este conformã cu 

cea planificatã. 

Managerii din prima linie managerialã coordoneazã munca unui personal ce nu este el însuşi manager, 

managerii nivelului II sunt cunoscuţi sub numele de manageri de departament, manageri uzinali sau directori 

de operaţii. Ei planificã, organizeazã, comandã şi controleazã activitatea altor manageri, dar şi ei 

sunt subordonaţii unui nivel managerial superior. Ei formeazã conducerea tacticã, fiecare manager 

coordonând activitatea unei subunitãţi a organizaţiei 

La nivelul III se gãsesc puţini oameni, incluzând în mod obişnuit pe preşedintele firmei şi 

vicepreşedinţii. Ei sunt responsabili de performanţele întregii organizaţii şi rãspund în faţa proprietarilor. 

Aceşti manageri depind, totuşi, de munca tuturor subalternilor lor, de felul în care se îndeplinesc obiectivele 

organizaţiei. Ei formeazã conducerea strategicã, cea care decide în probleme mari şi pe termen lung ale 

firmei, cum ar fi dezvoltarea acesteia prin crearea de noi capacitãţi, penetrarea de noi pieţe etc.Aceastã 

desemnare în managementul de vârf, de mijloc şi operativ clasificã managerii pe verticalã, pe niveluri 

ierarhice. 

Abilitatile unui bun manager -nu se poate vorbi despre manageri - ce sunt, cu ce se ocupã etc., - fãrã a 

prezenta principalele calitãţi pe care trebuie sã le îndeplineascã aceştia. Calitatea reprezintã abilitatea de 

a îndeplini, în mod eficient şi eficace, o anumitã activitate. Calitãţile se moştenesc, se învaţã şi se 

pot dezvolta.Managerul îşi îndeplineşte rolul definit prin funcţiile de mai sus bazat pe calitãţile sale. Cele 

mai importante dintre acestea sunt: 

Calitatea tehnicã reprezintã abilitatea de a folosi cunştinţele, tehnicile şi resurseledisponibile în vederea 

realizãrii cu succes a muncii; Calitatea analiticã reprezintã abilitatea de a folosi cunştinţele, tehnicile şi 

resurseledisponibile în vederea realizãrii cu succes a muncii; Calitatea de luare a deciziei.. Toţi managerii 

trebuie sã ia decizii, sã aleagã din mai multevariante pe aceea care sã ducã la o eficienţã maximã; Calitatea 

computerialã Managerii care dispun de aceastã calitate au înţeles şi ştiu sãfoloseascã computerul şi software-

ul necesar muncii pe care o desfãşoarã; Calitatea de a lucra cu oamenii Abilitatea de a lucra cu oamenii, de a 

comunica cu ei, dea-i înţelege, este deosebit de importantã pentru un manager; Calitatea de comunicare 

.Pentru obţinerea performanţei managerul trebuie sã gãseascã celemai bune cãi de comunicare cu alţii, astfel 

încât sã fie înţeles şi ascultat; Calitatea conceptualã Constã în abilitatea de a vedea organizaţia în toatã 

complexitatea ei,în a sesiza care pãrţi din organizaţie sunt în strânsã legãturã şi contribuie la atingerea 

obiectivelor generale ale firmei 
 

Concluzie. Managerii de succes sunt cei care incearcă sa se autodepasească. Dorinţa de autodepăşire te 

face să, nu fi niciodată 100% mulţumit. Este acel grad de nemulţumire care ţine spiritul în alertă şi te face sa 

cauţi în permanenţă să fii mai bun. Fiind din ce în ce mai bun, ajungi din ce în ce mai sus, fara să fie nevoie 

să te raportezi la alţii. Succesul, definit ca atingerea obiectivelor profesionale sau de business, se atinge 

printr-o buna planificare,multă muncă şi, de ce nu, puţin noroc. 
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