
Anexa pentru scenariul 10.7 Condu-ți organizația cu 
stil 

Scenariul A 
 
Ești manager într-o companie cu 250 de angajați. Management-ul de top te roagă să faci sugestii 
pentru organizarea petrecerii anuale. Scopul petrecerii este de a sărbători rezultatele bune ale 
companiei la care toți angajații au contribuit, așa că trebuie să oferi o varietate largă de activități în 
propunerea ta. Ai planificat o întâlnire succintă cu echipa ta. În următoarele 15 minute trebuie să 
colectezi cât mai multe idei posibile și să propuneți un plan pentru petrecere.  
 
La finalul întâlnirii, o persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele și să răspundă la întrebări. 
  
Rezumat: 

 Obiectivul întâlnirii: creează un plan de activități pentru petrecere. 
 Durata: 15 minute. 
 Logistica: planul va fi scris pe o foaie de flip-chart. 
 O persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele. 

 
Încearcă să urmezi bine următoarele comportamente:  

 

 Te pregătești cu grijă și iei notițe despre ideile de bază cu care vrei să paricipi la întâlnire.  

 Ești singurul care știe ceea ce este bun pentru echipă.  

 Tu conduci discuția; dă ordine celorlalți în legătură cu ceea ce trebuie făcut.  

 Alocă imediat sarcini pentru fiecare membru al echipei.  

 Influențează și domină discuția până la ultimul detaliu.  

 Tu vorbești cel mai mult.  

 Nu tebuie să pui întrebări și să asculți; întrerupe discuția imediat dacă simți că este inutilă.  

 Întrerupe-i des pe ceilalți.  

 Critică și laudă în mod direct, deschis.  

 Nu ruga membrii echipei să își prezinte ideile sau sugestiile.  

 Te aștepți la rezultate excelente și judeci subordonații tăi, considerându-te cel mai bun.  

 Până la urmă, tu ai deja planul pentru petrecere și trebuie doar să îl explici subordonaților 

tăi.  

 Tu trebuie să prezinți rezultatele.  

  



Scenariul B 
 
Ești manager într-o companie cu 250 de angajați. Management-ul de top te roagă să faci sugestii 
pentru organizarea petrecerii anuale. Scopul petrecerii este de a sărbători rezultatele bune ale 
companiei la care toți angajații au contribuit, așa că trebuie să oferi o varietate largă de activități în 
propunerea ta. Ai planificat o întâlnire succintă cu echipa ta. În următoarele 15 minute trebuie să 
colectezi cât mai multe idei posibile și să propuneți un plan pentru petrecere.  
 
La finalul întâlnirii, o persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele și să răspundă la întrebări. 
  
Rezumat: 

 Obiectivul întâlnirii: creează un plan de activități pentru petrecere. 
 Durata: 15 minute. 
 Logistica: planul va fi scris pe o foaie de flip-chart. 
 O persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele. 

 
Încearcă să urmezi bine următoarele comportamente: 
 

 De la bun început, îți informezi echipa în legătură cu obiectivele întâlnirii, ce este așteptat să 
se obțină la final și cum să se discute.  

 Ajungeți la o înțelegere legată de organizarea întâlnirii și sarcinile individuale.  

 Roagă membrii echipei să facă sugestii specifice și încurajează-i pe toți să fie activi.  

 Pune întrebări pentru susținere și încurajare; ascultă cu atenție.  

 Îți implici colegii în luarea deciziilor.  

 Le explici propriile opinii și nu le impui.  

 Îi implici și pe cei mai tăcuți și îi încurajezi pe toți să contribuie.  

 Nu forța nimic, ci susține activitățile pentru toți angajații.  

 Controlează discuția doar atunci când este necesar și susține inițiativele individuale sau 
conducerea întâlnirii de către membrii echipei.   

 
  



Scenariul C 
 
Ești manager într-o companie cu 250 de angajați. Management-ul de top te roagă să faci sugestii 
pentru organizarea petrecerii anuale. Scopul petrecerii este de a sărbători rezultatele bune ale 
companiei la care toți angajații au contribuit, așa că trebuie să oferi o varietate largă de activități în 
propunerea ta. Ai planificat o întâlnire succintă cu echipa ta. În următoarele 15 minute trebuie să 
colectezi cât mai multe idei posibile și să propuneți un plan pentru petrecere.  
 
La finalul întâlnirii, o persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele și să răspundă la întrebări. 
  
Rezumat: 

 Obiectivul întâlnirii: creează un plan de activități pentru petrecere. 
 Durata: 15 minute. 
 Logistica: planul va fi scris pe o foaie de flip-chart. 
 O persoană va fi nominalizată să prezinte rezultatele. 

 
Încearcă să urmezi bine următoarele comportamente: 

 Începe prin a-ți informa succint subordonații în legătură cu obiectivele întâlnirii; fără a da 

prea multe detalii; roagă-i să înceapă să lucreze.  

 Fii mai mult un observator.  

 Lasă-i să discute între ei și nu interveni.  

 Ești sigur că sunt capabili să se descurce, fără să te implici.  

 Nu îți exprima opiniile.  

 Nu participa în discuții și evită contactul vizual.  

 Așteaptă ca întrebările să îți fie adresate în mod direct.  

 Răspunde întrebărilor cu alte întrebări sau doar întreabă-i – „Dar voi ce credeți ?”.  

 Nu critica, nu lăuda.  

 Ai un rol neutru; nu ești tu liderul echipei.  

 Altă persoană ar trebui să prezinte răspunsurile.  

 


