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MANAGERUL ŞI COMPETENŢELE SALE 

 
Discută cu elevii despre manger şi competenţele sale. Discuţiile pot porni de la următoarele 

informaţii: 

Managerul este persoana care organizează, coordonează, conduce şi controlează o afacere, o 
firmă, o întreprindere, o companie, o instituţie publică.  

Un bun manager, în principal, ar trebui: 
 să organizeze  
 să conducă 
 să îndrume şi să coordoneze (să aibă capacitatea de a formula o viziune şi de a convinge 

persoane şi instituţii) 
 să comunice (să stabilească legături de comunicare precise şi un climat de muncă favorabil 

schimbului de informaţii)  
 să rezolve probleme 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Ce competenţe 
ar trebui să aibă 

un manager? 

Competenţe generale, 
tehnice 

Să aibă cunoştinţe şi 
capacităţi specifice 

sarcinilor de 
îndeplinit 

Competenţe 
interpersonale 

Să ştie să conducă 
oamenii, să 

comunice, să 
negocieze, să 

motiveze 

Competenţe de 
autoperfecţionare 

Să fie permanent la 
curent cu 

schimburile din 
domeniul în care 

lucrează şi din 
management 
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EXERCIŢIU 
 

1. Imaginează-ţi că eşti managerul unei ferme de creştere a taurinelor 
2. Citeşte cu atenţie fiecare competenţă din textul de mai sus şi dă exemple de situaţii care pot 

apărea în activitatea ta de manager de fermă, situaţii în care vor fi valorificate aceste competenţe 
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Competenţe de autoperfecţionare 
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