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Bogdan Popescu 

INTRODUCERE: 

Scoala ne invata doar o mica parte din ce 
avem nevoie pentru viata 

--- 
 
 

“Nu. Nu ai inteles...”, i-am spus unei colege intr-o sedinta, de fata cu toata 
echipa. 
“Bogdan, tu mai stii alt cuvant in afara de NU?” 
“Ce vrei sa spui?”  
“De fiecare data cand cineva din echipa face o afirmatie, primul cuvant pe 
care il spui e NU.” 
 
Incepusem sa-mi dau singur seama ca modul in care ma comportam la 
sedinte ii deranja pe unii dintre colegi. Le vedeam expresiile fetelor cand 
interveneam sa le spun ce au gresit si cum sa rezolve problemele. Spre 
surprinderea mea, in loc sa fie incantati ca le dau solutia, pareau mai 
degraba ofensati.  
Si nici nu pareau sa inteleaga nimic din ce le explicam. 
 
Dar atunci am avut confirmarea care m-a facut sa incerc sa-mi schimb 
comportamentul. 
 
Ce se intampla de fapt? 
 
Nu eram nici pe departe cel mai destept, dar eram unul dintre cei mai 
experimentati din echipa si stiam sa rezolv mai multe probleme decat 
colegii mei incepatori. 
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Aveam zilnic o sedinta in care fiecare spunea echipei la ce lucra, care era 
progresul si daca avea nevoie de ajutor. 
Dupa cateva luni de NU, NU, NU... colegilor mei mai tineri deja le era 
teama sa mai vorbeasca anticipand interventiile mele “salvatoare”. 
Care veneau de fiecare data.  
 
“NU e bine! Stai sa-ti explic...” incepeam eu crezand ca astfel le captez 
atentia si ca vor asculta cum trebuie sa procedeze in continuare, 
gandindu-se: “Ce bine ca ma ajuta Bogdan sa rezolv problema”. 
 
In schimb, gandurile lor erau cu totul altele. “Iar incepe idiotul asta sa faca 
pe desteptul si ma face pe mine sa par prost in fata echipei.” si intrau intr-o 
stare de tensiune pe care o puteai vedea efectiv in aer. 
Nu ascultau ce spuneam eu mai departe si niciodata nu au incercat sa 
foloseasca solutiile propuse de mine. 
 
Nimanui nu-i place sa fie corectat. Nimanui nu-i place sa ii demonstrezi ca 
a gresit, sau ca esti mai destept/desteapta decat el/ea.  
 
Are asta vreo legatura cu cresterea veniturilor? 
 
Poti sa pariezi ca are. Si o sa vezi imediat care e. 
 
Pentru moment, vreau sa-ti spun doua principii dupa care eu ma ghidez si 
care sunt convins ca ma vor conduce intotdeauna in directia buna. 
 
1. Ai grija sa cresti in permanenta, pentru ca in natura, tot ceea ce nu 
creste... se indreapta spre moarte. 
2. Sa acumulezi abilitati pe care sa le folosesti pentru a crea 
valoare(materiale, produse, sau servicii care ajuta oamenii sa aiba o viata 
mai buna). Vehiculul prin care livrezi acea valoare lumii trebuie sa fie o 
afacere. 
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Atat. Astea sunt. Nu am obiective. Nu imi setez date limita. Nu fac planuri 
pe zece ani. Ma uit la aceste principii, nascocesc idei si vad unde ma duc.  
 
Dezavantajul nostru e ca nimeni nu ne invata in scoala care sunt cele mai 
importante abilitati pentru a avea o viata buna, sau o viata plina de 
abundenta. 
 
Inainte sa invat anumite lucruri, nu intelegeam de ce colegii nu apreciaza ca 
incerc sa-i ajut. 
 
Nimeni nu mi-a spus ca inainte sa pot comunica cu un om la nivel logic, 
trebuie sa fim conectati la nivel emotional. Sa inteleg ce emotii are si daca e 
intr-o stare negativa (frica, frustare, suparare) sa incerc mai intai sa-i 
schimb starea. Sa-l fac sa se simta bine si apoi sa comunic la nivel logic. 
 
Eu faceam exact invers. Mai intai (fara sa vreau) ii duceam intr-o stare 
negativa si apoi incercam sa comunic la nivel logic. GRESIT. GRESIT. 
 
Imi amintesc ca atat in liceu cat si in facultate, toata lumea considera ora de 
psihologie ca o gluma proasta. O pierdere de timp. 
 
De fapt e una dintre cele mai importante discipline pe care ai putea sa le 
stii, pentru ca te ajuta sa intelegi comportamentul oamenilor, sa comunici 
mai eficient cu ei si sa-i ajuti conducandu-i intr-o directie buna. Te ajuta sa 
vinzi, sa intelegi afacerile. 
 
Iti dau un alt exemplu de abilitate despre care nimeni nu ne invata. 
 
Aautocontrolul. Marea majoritate a crimelor pe care le vedem la stirile de la 
ora 5 ar putea sa nu existe daca oamenii ar putea sa-si stapaneasca reactiile 
in momentele emotionale. 
Si o abilitate ca autocontrolul iti aduce beneficii in toate aspectele vietii: in 
familie, in relatiile cu alti oameni, in viata profesionala si in afaceri. 
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Acum 2 ani am citit romanul Shogun. Actiunea se petrecea in Japonia, in 
secolul 17. In cultura japoneza era rusinos ca un om sa arate ceea ce 
gandeste, sau ceea ce simte. Mai ales in momentele cand era nervos. Cei 
care isi tradau starea emotionala prin modul de a se comporta sau prin ce 
spuneau, erau considerati slabi sau prosti. 
 
Pentru mine asta inseamna autocontrol. 
 
De curios, am facut o cautare. La nivel modial, Japonia e una dintre tarile 
cu cele mai putine crime. Mai exact e pe locul patru de la coada. 
Eu cred ca are legatura cu partea aceasta a culturii lor, dar poate ma insel. 
 
Daca o abilitate asa de importanta ca autocontrolul poate avea un impact 
atat de pozitiv asupra vietii, de ce nu suntem invatati in scoala despre asta? 
 

De ce e importanta biologia 
 
Nu pot sa-mi dau seama daca lucrurile astea principiale te vor ajuta, sau 
daca esti genul de persoana care vrea doar tehnici si strategii concrete. 
Ajungem si acolo, dar vreau sa dezvolt putin una dintre lectiile care mie mi 
se pare ca iti ofera cea mai puternica mentalitate pe care o poti folosi in 
viata. 
 
La un moment dat, ai fost un ou in pantecul mamei tale. Peste noua luni, 
te-ai nascut. Apoi ai inceput sa cresti si sa inveti. Sa mergi, sa vorbesti, sa-ti 
folosesti mainile, sa alergi, sa mananci singur... 
 
Nimeni nu a alergat inainte sa mearga. Nimeni nu a crescut ca in povesti 
intr-o zi cat altii intr-un an. Nu ai ajuns adult peste noapte. 
Totul se intampla incet, dar sigur.  
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Nici in afaceri, sau intr-o meserie nu poti sa atingi rapid maiestria. Nu 
exista scurtaturi.  
 
Orice activitate ti-ai alege, ai nevoie de o anumita reteta de abilitati. 
Probabil sunt cateva care acum iti lipsesc si nici nu stii ca ai nevoie de ele. 
Poate nu stii pe care ai nevoie sa le imbunatatesti.  
 
Scopul acestei carti e sa iti arate o parte dintre aceste abilitati si modul in 
care devii un performer de top. Banii si veniturile sunt doar o 
consecinta(sigura) a acestui proces. 
 
Iti voi arata si tactici pe care le poti folosi pentru a-ti creste veniturile relativ 
repede, dar cresterea sustenabila e rezultatul cresterii tale ca om, a cresterii 
abilitatilor tale. 
 
Care e concluzia dupa toata palavrageala asta? 
Ceea ce ai invatat in scoala sau din experientele de pana acum  sunt doar o 
parte dintre abilitatile de care ai nevoie pentru a avea succes. 
 
Restul trebuie sa le constientizezi si sa ti le dezvolti singur. Cu rabdare si 
entuziasm. Bucura-te de fiecare progres pe care il faci si nu te speria de 
esecuri.  
 
Vor fi momente cand te vei simti blocat. Cand ti se va parea ca totul a fost in 
zadar si ca de fapt nu ai invatat nimic.  
Toti oamenii aflati pe drumul spre maiestrie ajung in punctul asta si asta ti 
se va intampla si tie.  
 
Accepta aceste stari pentru ca atunci e important sa tragi de tine si sa mergi 
mai departe. Atunci cresti cel mai mult. 
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Strategii Pentru Cresterea Salariului 
(Dezvaluire: Sunt Utile si Antreprenorilor) 

 
Esti angajat si vrei sa ai salariu mai mare? Ai spus da? Bun. Practic toata 
lumea vrea, chiar daca unii nu recunosc.  
Eu sunt convins ca vei reusi daca folosesti o parte din strategiile de mai jos, 
acelea potrivite pentru situatia ta. 
 
Inainte sa trec la strategii punctuale, sunt doua metastrategii pe care 
trebuie sa le ai tot timpul in minte. Sa ti le repeti in fiecare dimineata.  
 
Sunt cele care iti vor asigura succesul pe termen lung si din acestea doua 
rezulta toate celelalte. 
1. Cresterea in competente 
2. Ajuta-ti neconditionat colegii si sefii, fara sa astepti aprecieri sau 
recunostinta. 
 
In orice comunitate, persoana care ii ajuta cel mai mult pe ceilalti are cea 
mai mare influenta. 
Gandeste-te putin la situatia de la compania unde lucrezi, fara sa tii cont de 
ierarhie. De cine asculta oamenii in majoritatea situatiilor cand trebuie 
luata o decizie? 
 
Cand esti angajat faci parte dintr-un colectiv format din oameni si e 
imposibil sa reusesti de unul singur. 
Poate ti se pare dur, dar nimanui nu-i pasa de tine (sunt foarte putine 
exceptii). Angajatorilor, sefilor si colegilor le pasa cum poti sa-i ajuti sa 
obtina rezultate. 
 
Faci parte dintr-un sistem care are ca scop sa faca profituri. Daca firma nu 
face profituri, e rau si pentru angajati. Asa ca prima strategie, primul sfat pe 
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care Warren Buffett il da angajatilor lui e: “gandeste ca un proprietar al 
afacerii.” Eu iti recomand sa duci acest sfat chiar la nivelul urmator si astfel 
 
am ajuns la strategia 1… 
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1. Gandeste ca si cum compania ar fi doar a ta 
 
E tot un fel de metastrategie si o detaliez imediat, astfel incat sa stii exact ce 
ai de facut. Gandirea asta trebuie sa o folosesti de acum inainte indiferent 
de locul de munca pe care il vei avea.  
 
Un mare beneficiu e ca te va ajuta sa iti dezvolti abilitati de care ai nevoie 
atunci cand vei avea propria ta afacere. Pentru ca iti recomand ca asta sa fie 
obiectivul tau ultim. 
 
Avand aceasta perspectiva, vei incepe sa-ti pui intrebari. Oare a facut 
compania profituri? Eu l-as angaja pe acest director sa conduca compania? 
Care dintre colegi e de fapt cel mai potrivit sa conduca? Ce abilitati are si ce 
vreau sa invat de la el? Care sunt cele mai mari probleme ale companiei si 
cum le-as rezolva eu?  
 
Primul pas in dezvoltarea ta e curiozitatea. Daca iti pui intrebari bune, vor 
veni si raspunsurile.  
 
Aici te incurajez ca in timp sa te gandesti si tu la alte idei prin care ai putea 
sa cresti in competente si sa-ti ajuti compania. Cele la care eu m-am gandit 
sunt mai jos... 
 
A. Intelege exact cum face bani compania la care lucrezi.  
Care e produsul sau serviciul pe care il vinde? Cine sunt cei mai mari 
clienti? 
B. Afla totul despre industria din care face parte compania la care 
lucrezi. Cauta carti sau articole pe internet despre istoria acelei industrii, 
despre partea economica.  
 
 



 
Bogdan Popescu 

C. Afla totul despre concurenta. 
Cine e numarul unu in spatiul respectiv si de ce? Documenteaza-te. Ce fac 
ei diferit? Poti folosi si tu ideile lor? 
 
D. Cum ar putea compania sa faca profituri mai mari?  
Cum ar putea sa-si reduca costurile fara sa aiba impact negativ asupra 
angajatilor sau a productiei? Sa elimine risipa. 
Cum ar putea sa-si creasca vanzarile? Ar putea sa le vanda noi produse 
sau servicii clientilor existenti? (asta e cel mai simplu de facut) 
Cum ar putea sa gaseasca clienti noi? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
Bogdan Popescu 

2. Fii atat de bun incat nu poti fi ignorat 
 
A. Mai intai hotaraste-te daca vrei sa inaintezi pe partea tehnica 
sau pe partea de management.  
Chestia asta a fost o continua provocare pentru mine si pentru ca am tot 
inclinat ba intr-o parte, ba in cealalta, nu am reusit niciodata sa ajung la un 
nivel de maiestrie in niciuna. 
In functie de aceasta hotarare, vei avea nevoie sa-ti dezvolti abilitati diferite 
pentru a ajunge la nivelul la care nu mai poti fi ignorat. 
 
Comunica-le sefilor hotararea ta cu fiecare ocazie pe care o ai si spune-le ca 
apreciezi daca te vor ajuta cu sfaturi si sa te aiba in vedere cand exista 
oportunitati de promovare sau de proiecte corespunzatore cu obiectivul tau. 
Va fi extrem de apreciat faptul ca stii ce vrei. Majoritatea oamenilor sunt ca 
frunzele in vant. Se duc la serviciu si asteapta directive. Nu fii ca ei. 
Asuma-ti responsabilitatea 100% pentru drumul tau si pentru cresterea ta. 
 
Daca seful iti propune o pozitie sau un proiect care nu coincide cu interesele 
tale, refuza-l. Dar daca l-ai acceptat, da-ti interesul 200% sa faci o treaba 
buna. 
 
B. Stai pe langa oameni mai destepti decat tine. 
Cauta sa lucrezi alaturi de oameni care sunt peste tine ca si competente si 
fura meserie de la ei. Daca esti cel mai destept din echipa, e timpul sa te 
muti.  
Pana atunci, e bine ca in general sa le cauti calitatile oamenilor si sa incerci 
sa inveti cate ceva de la fiecare. Orice om are punctele lui forte si e mai bun 
decat tine la ceva. 
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C. Citeste tot timpul ceva nou.  
Incepe cu baza. Oricare ar fi meseria ta, asigura-te ca intelegi foarte bine 
cele mai simple concepte. Doar lucrul acesta te va duce printre cei mai buni. 
Apoi incerca sa stapanesti concepte din ce in ce mai avansate si fii la curent 
cu toate noutatile din domeniul tau.  
Cumpara cartile cele mai noi sau aboneaza-te la bloguri-le relevante din 
acel spatiu. 
 
D. Practica deliberata.  
Nu-ti fie frica sa te apuci de lucruri pe care nu stii cum sa le faci. E diferenta 
dintre cei de nivel mondial si mediocri. Ideal e sa iei sarcini care sunt cu 
putin in afara zonei tale de competente. Nu ceva care ti-ar fi imposibil sa 
duci la bun sfarsit. Dar daca faci tot timpul doar ceea ce stii, e imposibil sa 
progresezi si sa fii platit mai bine. 
La inceput nu stii cum vei rezolva problema. Dar te apuci de lucru si iti 
spui: “OK. Ma implic 100% si incerc sa rezolv asta. Daca cumva nu reusesc, 
macar invat lucruri noi.” 
 
Incearca sa gasesti tu solutia si daca nu reusesti, apeleaza la cei mai 
experimentati sa te ajute. Daca nu stii cine te poate ajuta, intreaba-ti seful. 
Spune-i ce ai incercat tu si unde te-ai blocat. Daca apelezi la ajutorul unui 
expert, asigura-te ca intelegi solutia si ca data viitoare vei stii sa rezolvi 
singur o problema similara. 
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3. Fii un lider. Ajuta-ti colegii si sefii 
 
Nu e usor sa lucrezi intr-un colectiv. Sunt multe dinamici sociale care au 
loc. Se intampla multe lucruri greu de inteles. Dar nu-ti face prea multe 
griji.  
Tine minte ca oamenii retin in primul rand cum i-ai facut sa se simta, nu 
ceea ce le-ai spus. Asa ca fii tot timpul pozitiv si cu simtul umorului. 
 
Iar cand inevitabil vor avea loc conflicte, sa stii ca furia genereaza din frica. 
Daca esti vreodata nervos, intreaba-te de ce ti-e frica - si daca un coleg isi 
pierde cumpatul, incearca sa simti compasiune pentru ca inseamna ca se 
teme de ceva. 
 
Cea mai importanta invatatura a mea dupa ce am lucrat in mai multe 
echipe de-a lungul anilor e sa nu incerci niciodata sa demonstrezi ca esti 
destept. Fii de ajutor si fa-i pe ceilalti oameni sa se simta destepti. 
 
Ajuta-ti colegii cu fiecare ocazie pe care o ai. Asta te va ajuta si sa cresti in 
competente. 
 
Pune-te in locul lor si gandeste-te ce ai face tu daca ai avea problema lor.  
Daca poti sa le dai o directie, fa-o. Daca nu, spune-le cum ai aborda tu 
problema daca ai fi in locul lor. 
Chiar si sfatul de a cauta ceva anume pe Google va fi apreciat. 
Alt lucru important (la care ajungem imediat) e sa stii sa le spui cine ii 
poate ajuta. 
 
Si mai important. Ajuta-ti seful sa aiba rezultate bune si lasa-l sa-si aroge el 
meritele. Oricum toata lumea va sti cine a facut treaba. Dar seful te va 
aprecia si va sti tot timpul ca se poate baza pe tine. 
Cu siguranta iti va fi mai usor sa negociezi cresteri de salariu. 
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Si daca va fi promovat, sunt sanse mari sa fii si tu promovat. 
 
Ce vrea seful tau? Ca sarcinile echipei sa fie rezolvate la timp si rezultatele 
sa fie de calitate. 
Aaa. Si sa fie vazut ca un bun conducator. 
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4. Invata sa negociezi 
 
Angajatorul tau gandeste pragmatic. Daca esti un performer mediocru si 
are de unde alege altii cu care sa te inlocuiasca, n-o sa-ti mareasca salariul. 
Daca esti performer de top vrea sa nu te piarda, dar sa-ti plateasca un 
salariu cat mai mic. 
Asa ca salariul tau depinde in primul rand de competentele tale, dar 
depinde in mare masura si de modul in care stii sa negociezi. 
 
Asa ca hai sa vedem ce ai de facut... 
 
A. Documenteaza-te si afla care e valoarea ta pe piata. In ce 
interval sunt salariile altor persoane cu acelasi nivel de competente ca si 
tine, atat la firma la care lucrezi, cat si la alte companii? 
 
B. La urmatoarele negocieri trebuie sa tintesti catre partea de 
sus a intervalului. 
Competentele te-au adus in intervalul de care vorbeam, dar probabil la 
nivelul de jos, sau din mijloc. Modul in care negociezi te va urca in partea 
din top. 
 
Fii atent sa-ti autoevaluezi obiectiv competentele. 
 
Am avut un coleg care s-a autoevaluat in scris ca si expert si el nu era in 
stare sa rezolve nici cea mai simpla problema. Nu numai ca nu a vazut in 
viata lui o mare de salariu, dar sefii nu stiau cum sa-l concedieze mai 
repede. 
 
C. Cele trei secrete ale succesului in negocieri - pregatire, 
pregatire, pregatire 
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Daca are loc regulat o discutie despre obiectivele tale si evaluarea 
performantelor, asteapta acea discutie. Daca nu, abordeaza-ti seful si 
spune-i ca vrei sa ai o discutie despre viitorul tau in cadrul companiei. 
Stii care e salariul maxim pe care il poti obtine? Bun. Asta e doar o 
informatie cu care trebuie sa te inarmezi pentru negociere. 
 
A. Incepe discutia spunandu-i sefului directia in care vrei sa te 
dezvolti si cum crezi ca asta va aduce beneficii companiei.  
 
Daca e pe partea tehnica, o sa ai o calitate a muncii mai buna, o sa rezolvi 
probleme mai rapid si o sa-ti poti ajuta colegii incepatori sa creasca. 
Daca e pe partea de management, vrei sa ajuti compania sa aiba variante 
pentru promovarea oamenilor din interior pentru pozitii de management si 
sa devii un lider care stie cum sa obtina rezultate bune de la echipele pe 
care le conduce. 
 
Ceva de genul. Ideea cheie e care va fi beneficiul companiei. Daca te poti 
gandi si la un beneficiu pe care il va avea seful, e si mai bine. La exemplul in 
care vrei sa mergi in directia de management, spune-i. 
 
“Uite care-i treaba sefulica, am multe de invatat de la tine si ma gandeam ca 
pot sa folosesc ce invat pentru a-ti usura tie din anumite sarcini. In sensul 
asta putem discuta daca ai idei despre ce parte din munca ta crezi ca as 
putea sa preiau. Sau daca preferi pot veni eu cu propuneri.” 
 
B. Pregateste-ti niste obiective pe care sa ti le autopropui sefului tau 
pentru urmatoarea perioada de evaluare.  
 
Nimeni nu face asta si seful tau va fi impresionat. Si uite care e partea 
frumoasa.  
Tu deja ai planul despre cum vrei sa-ti cresti competentele. Ia o parte din 
chestiile pe care oricum ti-ai propus sa le inveti si spune-i sefului ca te-ai 
gandit la lucrurile respective ca si obiective. 
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Alt lucru pe care ti-l recomand, chiar daca te va scoate din zona de comfort 
putin, e sa tii o prezentare echipei despre ce ai invatat si modul in care 
chestia invatata se poate aplica practic in munca de zi cu zi a echipei. 
In concluzie, treaba ta e sa gasesti intersectia dintre ce te intereseaza pe tine 
personal si ce poate fi de ajutor si echipei pentru proiectele la care lucrati. 
 
C. Dupa ce ai propus obiectivele, fa-i un sumar sefului tau despre 
valoarea pe care deja o aduci companiei. 
Spune-i ca vrei sa cresti peentru a face o treaba si mai buna si pentru a pune 
umarul la succesul firmei si cel mai important... 
 
D. Sa-si dea acordul ca daca indeplinesti obiectivele discutate iti 
va acorda cresterea salariala pe care o doresti. 
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5. Pile Cunostinte Relatii (PCR) 
 
Sau preferi networking? Ok. Cum vrei tu.  
 
A. Afla care sunt toate departamentele din companie si fa 
cunostinta cu toti oamenii daca se poate.  
Daca sunt mai mult de 30, incearca sa faci cunostinta in primul rand cu cei 
mai importanti oameni. Managerii si expertii tehnici. 
Cum faci asta? 
 
Intreaba-ti in primul rand seful despre organizarea companiei si despre 
acesti oameni cheie. Apoi du-te pe rand la fiecare si spune-i ca vrei sa stii 
mai multe despre ce fac echipele lor, modul in care lucreaza si care e 
rezultatul final al muncii lor. 
Iti vor spune cu placere.  
 
Oamenii iubesc sa vorbeasca despre ei, mai ales cand cineva e dispus sa 
asculte. 
 
B. Incerca sa afli detalii si despre ce se intampla in companii 
concurente.  
Care e procesul lor de lucru? Cum sunt organizati? Ce salarii platesc? 
De exemplu, participa la o conferinta unde ai putea avea ocazia sa discuti cu 
oameni din alte companii aflate in aceesi industrie. 
 
Pontul “A” te va ajuta in doua moduri. 

● Vei cunoaste expertii care te pot ajuta sa rezolvi mai multe probleme 
si de la care vei putea invata lucruri noi. Vei putea sa-ti sfatuiesti si 
colegii din echipa sa apeleze la ajutorul lor in anumite situatii. 
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● Vei fi mai vizibil si vei afla despre posturi care te-ar putea interesa. 
Oamenii din companie te vor cunoaste si s-ar putea sa se gandeasca 
singuri la tine cand apar anumite oportunitati. 

 
Pontul “B” te poate ajuta sa afli chestii noi pe care sa le implementezi la 
compania ta, sa afli despre posturi care te-ar putea interesa, sau chiar 
detalii despre cum sunt platiti cei de la concurenta. 
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6. Tinteste tot timpul spre slujba care se 
potriveste cu nivelul tau de competente si cu 

directia pe care ti-ai propus-o 
 
Fii profesionist, dar vezi-ti propriul interes. Nu trebuie sa stai la o slujba 
unde nu poti sa te devolti, sau nu esti platit cat meriti. 
 
Pentru a obtine o slujba buna trebuie sa urmezi o cale diferita, nu cea 
folosita de toti ceilalti. Nu e nimic imoral in asta. Ai o singura viata si 
nimeni nu spune ca trebuie sa stai la coada si sa ti-o irosesti.  
 

Cum selecteaza firmele candidatii pentru slujbe 

 
Un fost sef de-al meu avea nevoie sa angajeze niste oameni. El si un alt 
coleg, aveau o tona de CV-uri si nu aveau chef sa le citeasca pe toate. Ce 
vorbesc? N-aveau chef sa citeasca niciunul. 
“Hai sa le aruncam la intamplare pe masa si incepem cu cele care raman 
deasupra.” 
Le-au aruncat si multe dintre CV-uri au cazut pe jos. 
“Acum cu astea ce facem?” 
“Ghinion. Tu vrei ghinionisti la tine in echipa?” 
 
Si tu incerci sa obtii o slujba prin aceasta metoda clasica? Stii tu care. 
Trimite CV-ul la cat mai multe companii si asteapta sa fii sunat. Pe viitor, 
adu-ti aminte de povestea de mai sus si opreste-te. CV-ul tau va cadea tot 
timpul de pe masa. Esti ghinionistul din poveste. 
 
Crede-ma! Am vazut oamenii apropiati cum au trecut prin asta, am trecut si 
eu si e al naiba de dureros. Pentru ca simti ca nu ai niciun control. Ai 
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impresia ca e acolo sfantul Petru care se uita pe CV-ul tau si decide ca “nu 
corespunzi”. Dar nimeni nu se uita. Si tu stai si astepti si te intrebi ce nu e 
in regula cu tine? De ce nu te vrea nimeni? 
 

Cum am obtinut patru din cinci slujbe 

Am avut cinci locuri de munca. Prima mea slujba a fost cand eram in liceu 
si am lucrat pe perioada verii la o companie din Tg-Jiu la care lucrase si 
tatal meu. M-a angajat directorul, care fusese bun prieten cu el. Nu e o 
amintire foarte placuta pentru ca am pierdut la pacanele aproape tot 
salariul. Cu restul banilor mi-am cumparat o pereche de pantofi sport 
Abidas(nu e typo). Dar asta-i alta poveste. 
 
A doua slujba a fost la filiala din Tg-Jiu a unei companii din Timisoara care 
facea afaceri in domeniul mineritului. Eram in facultate cand am inceput. 
Imi amintesc unele discutii avute cu colegii care erau ingrijorati ca nu vor 
avea unde sa lucreze dupa absolvire si ma considerau norocos ca am un job.  
 
Cum am obtinut slujba? Mama unei foste colege de liceu s-a maritat cu 
patronul firmei. Bum! Nici macar nu am trimis CV. 
 
Dupa doi ani de lucru, s-a intamplat ce n-am sa uit niciodata… 
 
Am avut un proiect cu o firma din Danemarca. L-au trimis pe Jasper, un 
danez la vreo 45 de ani, sa ne ajute sa montam o frana disc la unul dintre 
motoarele unui excavator gigant. Era genul clasic de danez. Arata cu vreo 
10 ani mai tanar decat era. Inalt, blond, cu ochii albastri si o fata 
prietenoasa. Zambea tot timpul si vorbea perfect engleza. 
Dupa o zi de lucru (cu ore suplimentare - bleah), am iesit cu el si cu colegul 
meu Marius la o bere… Ce spui? Ok. Recunosc. Am baut mai multe. Dar asa 
e expresia. Nu te mai lua de mine din orice! 
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Jasper ne-a povestit cat de mult ii place slujba respectiva pentru ca se 
potriveste cu personalitatea lui. Ii placea sa calatoreasca. Fusese in delegatii 
in Brazilia, Chile, SUA, China si multe alte tari. 
 
Apoi ne-a povestit ca inainte de slujba asta, a lucrat undeva la un birou de 
proiectari si ca se simtea ca intr-o cusca. 
Intr-o zi i-a povestit unui prieten cat de mult isi dorea o slujba la alta 
companie si ca a trimis CV-ul, dar nu l-a sunat nimeni. 
“Nici n-o sa te sune nimeni. Suna-i tu pe ei.” 
“Cum sa-i sun eu? Nu asa se face.” 
“Asculta-ma. Suna-i si spune-le cum te cheama, cat iti doresti slujba, ca ai 
trimis CV-ul si ca nu ai primit raspuns si intreaba-i daca au ceva informatii 
sau daca au alte posturi. 
Iti vor spune ca te anunta ei daca apare ceva, dar nu te vor suna.” 
“Si atunci ce-am rezolvat?” 
“Nimic deocamdata. Dar n-am terminat. Trebuie sa suni saptamanal. Si de 
fiecare data incepi la fel. 
Le spui cum te cheama, cat de mult apreciezi compania lor si cat de mult iti 
doresti sa lucrezi acolo. Apoi intrebi daca a aparut vreo slujba. 
Cand cineva isi va da demisia sau vor deschide o pozitie noua, te vor chema 
fara sa se mai uite la alti candidati.” 
 
Desi nu i-a fost usor, Jasper si-a asumat riscul de a parea disperat si a 
procedat cum i-a spus prietenul lui. Si a functionat. Pana la urma a obtinut 
slujba. 
 

Cum am ajuns de la minerit la dezvoltare software 

 
In acea perioada, Bogdan, un prieten bun care a fost coleg de liceu cu fratele 
meu, lucra in Timisoara la o companie internationala pe post de 
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programator. Lucra la proiecte interesante, vizita alte tari si pe deasupra 
avea salariul de 5 ori mai mare decat mine si decat Mihnea. 
 
“Bodo, am sanse sa ma angajez si eu acolo?” 
“Daca inveti X, Y si Z, da. Ai sanse. Sa-mi dai un CV si sa te apuci de invatat. 
Uite aici si niste carti si un kit hardware pe care sa-l folosesti ca sa practici 
ce inveti!” 
 
Am obtinut slujba dupa patru interviuri intinse pe o perioada de vreo 9 
luni, dar daca nu imi facea Bogdan recomandarea, nu m-ar fi chemat 
niciodata la interviu. Merci bro!  
 
A patra slujba am obtinut-o intr-adevar trimitand CV-ul la alta firma. Se 
poate si asa, dar e nevoie de anumite conjuncturi. In cazul meu, compania 
avea nevoie urgenta de oameni sa formeze o echipa pentru un proiect nou si 
in plus aveam norocul ca in domeniul in care activam erau mai multe oferte 
de job-uri decat candidati cu experienta. 
 

— 
 
Ultima schimbare pe care am facut-o a fost in cadrul companiei la care 
lucram. Diraectia echipei din care faceam parte nu mai corespundea cu 
directia in care doream eu sa m dezvolt.  
 
Deja lansansem de ceva timp academiadeantreprenori.ro si imi doream sa 
invat web development.  
Am aflat ca in cadrul companiei e o echipa care face asta. “Cine e sef acolo?” 
“Xulescu.” “Aaa. Il stiu de la fotbal, il sun acum.” Peste o luna faceam 
traininguri de web development si primeam salariu de software developer 
senior.  
 
Patru din cele cinci slujbe pe care le-am avut le-am obtinut prin relatii. Noi 
romanii le mai spunem peiorativ si “pile”. In occident, lucrurile despre care 
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ti-am povestit sunt normale. Pentru ei nu e nimic ciudat sau rusinos in a 
apela la cunostinte pentru a face o afacere sau a obtine o slujba. Chiar se 
mandresc cu dimensiunea si calitatea propriului “network” si cu abilitatile 
de networking. De multe ori acestea sunt chiar niste atribute cautate si de 
angajatori. 
 

Cateva ponturi pentru a obtine slujba dorita 

 
E bine sa ai un CV bine scris, in care sa evidentiezi experienta pe care o ai. 
Nu scrie ca ai terminat o facultate cu nota x, descrie cat mai bine ce proiecte 
ai facut in facultate si ce ai invatat din fiecare. 
Dar nu-l trimite niciunde. Nimeni nu-l va citi. 
Din propria experienta si din povestea lui Jasper, recomand doua moduri 
pentru a obtine o slujba. 
 
1. Construieste-ti un network de calitate 
 

“Relatiile tale sunt averea ta!” Porter Gale 
 
Nu sunt nici eu expert in networking, dar multi cand aud acest cuvant se 
gandesc la conferinte, carti de vizita si tot feul de alte tactici. 
Eu nu as face nimic din astea. 
Prima data hotaraste-te ce ti-ar placea sa faci. E important sa nu pui prea 
mare presiune pe tine la acest pas. Te rog sa nu te gandesti ca trebuie sa-ti 
gasesti vocatia sau ca ce vei incepe sa faci, va trebui sa faci pentru toata 
viata. Iti garantez ca pe parcursul vietii iti vei schimba de multe ori cariera. 
 
Incepe organic. Cu familia si prietenii si intreaba-i pe cine cunosc in spatiul 
respectiv si daca e posibil iesi cu ei la o cafea si intreaba-i despre ce fac si 
intreaba-i ce ar face ei daca ar fi la inceput si ar fi interesati sa lucreze in 
domeniul respectiv 
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2. Gaseste usa din spate 
 
Nina Mufleh a gasit usa din spate pentru a se angaja la Airbnb. Isi dorea 
foarte mult slujba si incerca de mult timp sa obtina un interviu, dar nimic 
nu se intampla. S-a gandit ca daca nu face ceva deosebit cu care sa se 
diferentieze de ceilalti candidati, nu va obtine niciodata slujba. Asa ca a 
creat un site care arata ca site-ul Airbnb unde si-a facut un CV original. Nu 
a scris nimic despre experienta ei, ci a scris ce stia despre industria 
turismului, cu ce ar putea sa contribuie si ce idei avea pentru Airbnb.  
 
Imediat CEO-ul Airbnb a aflat despre CV-ul ei si la putin timp a obtinut 
job-ul la care visa.  
 
Ai vazut din povestea lui Jasper cum poti sa obtii o slujba si fara sa ai 
cunostinte. Intotdeauna exista o usa prin spate. Gaseste-o! 
 
Daca esti si tu in situatia lui, adica sa stii exact la ce companie vrei sa lucrezi 
si pe ce post, aplica metoda lui. Suna in fiecare luna, spune-le cum te 
cheama, cat de mult iti doresti sa lucrezi la ei si intreaba-i daca a aparut un 
post nou. Cand va aparea ceva, tu vei fi primul chemat la interviu. 
 
Sau mai bine. Citeste tot ce prinzi despre acea companie: istoria, cum face 
bani, cati angajati are, cine e director, cine a mai fost director, cine sunt 
clientii, cine sunt furnizorii. Tot. 
 
Apoi gandeste-te la niste idei bune pe care ar putea sa le aplice acea 
companie. 
Apoi du-te la director si spune-i ideile. 
Te va tine minte pentru ca nimeni nu face asta. Daca e destept iti va oferi o 
slujba. Daca e prost, nu vrei tu sa lucrezi acolo! 
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7. Imbunatateste-ti comunicarea 
 
Specia de maimute din care se trag oamenii a aparut in urma cu 2 milioane 
de ani si nimic spectaculos nu s-a intamplat in evolutia lor in acest timp. Au 
ramas la mijlocul lantului trofic timp de 2 milioane de ani.  
Ce inseamna asta? Mancau fructe, radacini si sugeau maduva din oasele 
care ramaneau dupa ce leul isi manca vanatul. Cand vedeau leul sau tigrul o 
rupeau la fuga. 
 
Homo sapiens (specia noastra) a aparut in urma cu 200.000 de ani undeva 
in vestul Africii. In cateva zeci de mii de ani (ceea ce e putin in comparatie 
cu 2 milioane) s-au raspandit pe tot globul, au exterminat toate celelalte 
specii de humanoizi(au mai fost cel putin cinci) si majoritatea animalelor 
gigantice (precum mamutii). 
 
Cum au facut toate astea? Au fost doua chestii importante. Capacitatea de 
a-si construi unelte si capacitatea de a comunica.  
Prin comunicare si prin arta de a spune povesti, oamenii au reusit sa 
formeze comunitati din ce in ce mai mari, ceea ce le-a dat forta. Prin 
comunicare si-au transmis invataturile si cunostintele din generatie in 
generatie. 
 
Si in ziua de astazi, modul in care comunici are un impact major asupra 
rezultatelor pe care le ai in viata.  
Asa ca incearca si tu in mod constant sa-ti imbunatatesti comunicarea. 
 
Si nu complica lucrurile. Nu trebuie sa faci training-uri avansate, sau sa 
citesti nu stiu cate carti.  
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A. Ai in vedere ca scopul comunicarii e sa transferi informatii 
dintr-un creier in alt creier (sau mai multe). Faci asta printr-un anumit 
mediu care poate fi: audio, scris, sau video. 
 
B. Dupa ce ai comunicat ceva, fii atent si incearca sa observi daca 
informatia a ajuns corect la destinatie.  
Daca persoana cu care comunici a inteles exact ce ai vrut tu sa comunici. 
Daca nu, fa un efort, formuleaza altfel mesajul si retransmite-l. Sa nu crezi 
niciodata ca e vina celui care receptioneaza mesajul. Daca tu vrei sa 
comunici e responsabilitatea ta sa te faci inteles. Iar modul in care transmiti 
informatia depinde si de capacitatea ta de a-l intelege pe partenerul de 
discutie. 
 
Intr-un mod comunici cu un copil, in altul cu un adult, in altul cu un 
chinez…  
 
Mie mi s-a intamplat sa am neintelegeri cu sotia din cauza faptului ca un 
anumit cuvant avea sensuri diferite pentru fiecare. 
Discutand in detaliu despre ce a vrut unul sa spuna si ce a inteles celalalt 
ne-am dat seama unde a aparut deconectarea. 
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8. Invata engleza 
 
Am auzit mai multi oameni spunand ca ei nu au “inclinatii” sa invete limbi 
straine. Pentru mine asta e fals. E ca si cum un bebelus nu ar incerca 
niciodata sa mearga pentru ca nu are muschii suficient de dezvoltati. 
 
Trebuie sa inveti engleza daca vrei sa existi in piata muncii in viitor! 
Exagerez. Dar crede-ma! Ne indreptam spre o lume din ce in ce mai 
globalizata si e important sa poti sa comunici. Cea mai vorbita limba de pe 
glob e….. chineza. 
Ok. N-o sa insist sa inveti limba chineza, desi e clar ca ar fi un plus pentru 
tine. 
 
Daca stii engleza te poti descurca in orice tara din lume. E limba oficiala in 
53 de tari. E cea mai vorbita limba din Uniunea Europeana, si limba oficiala 
a ONU. In Germania si Franta, tari cunoscute pentru nationalismul lor, 
sunt slujbe la care se cere doar limba engleza. Daca nu vorbesti engleza poti 
sa fii cel mai bun din lume la meseria ta, cel care va obtine slujba va fi cel 
care poate sa spuna si sa arate ce stie. 
 
In engleza sunt scrise sau traduse aproape toate cartile din istoria omenirii, 
carti care sunt sursa cunoasterii, cea mai pretioasa comoara si mostenire pe 
care ne-o transmitem din generatie in generatie. 
 
Limba engleza te ajuta foarte mult si in afaceri. Pentru a colabora cu 
companii din strainatate trebuie sa comunici cu ei, si nu cred ca vor invata 
romana prea curand. 
 
Oamenii intreaba: “Cum sa fac bani?” sau “In ce sa investesc?”. Si nu le plac 
raspunsurile primite. Imi pare rau, dar singurul mod prin care poti castiga 
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bani e prin acumularea de abilitati si prin vanzarea lor. Si una dintre 
primele abilitati pe care trebuie sa o ai, e sa vorbesti engleza. 
 
Daca n-as fi invatat engleza, probabil si astazi as fi in Tg-Jiu la o slujba cu 
un salariu de mizerie sau somer. Site-ul si afacerea mea sigur n-ar exista. 
Peste 80% din materialele din care ma inspir sunt scrise in limba engleza. 
 

Cum inveti rapid engleza 

 
Instaleaza-ti aplicatia Duolingo si seteaza-ti obiectivul de a face zece minute 
de lectii pe zi. Va fi una dintre cele mai bune investitii pe care o poti face. 
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9. Puterea psihologica si increderea in tine 
 
“Pe cine pacalesc? Nu am cum sa ajung eu printre performerii de top. Nu 
am talentul si atributele necesare. Sunt un impostor.” 
 
Toti oamenii au gandul asta. De cate ori iti rasare in creier, recunoaste-l si 
apoi…. ignora-l.  
Nu analiza daca e adevarat sau nu, pentru ca iti consumi energia mentala pe 
ceva irelevant care te poate duce intr-o stare negativa. 
De cate ori am cate un gand inutil care imi tot apare in prim-planul mintii, 
dupa ce imi dau seama ce se intampla, ii dau creierului o “tema”.  
“Ia mai bine gandeste-te tu la 10 idei despre cum ai putea rezolva problema 
X.” 
 
Revin la chestiunea cu talentul... 
 
Important e, indiferent daca te consideri talentat sau nu, sa te bucuri de 
procesul de crestere si sa mergi inainte cu rabdare. 
 

“Cand expertii isi etaleaza performantele superioare in public, 
comportmanetul lor pare atat de lipsit de efort si natural incat 
suntem tentati sa-l atribuim unor talente speciale. 
Totusi cand oamenii de stiinta au inceput sa masoare presupusele 
puteri superioare ale expertilor, nicio superioritate nu a fost 
depistata.” Dr. Anders Ericsson - cel mai cunoscut cercetator al 
expertizei si performantei umane  

 
Forta interioara si increderea in fortele proprii te ajuta in toate aspectele 
vietii.  
Ai o singura viata ai e pacat sa o traiesti cu limitari si sa nu profiti de ea la 
maxim si asta risti daca nu ai incredere in tine. 
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Am trait-o pe pielea mea... 
 
Dupa ce parintii mei au decedat, am avut o perioada lunga in care am avut 
dificultati financiare si din aceasta cauza mi-a scazut mult increderea in 
mine. Nu stiu cum sunt acum tinerii, dar pe vremea cand eram eu la liceu si 
facultate, din 1993 pana in 2002, aveam impresia ca valoarea unui tanar e 
data de situatia financiara pe care o are familia lui. 
Pentru ca nu aveam bani, aveam complexe fata de femei. Daca imi placea o 
femeie si aveam un rival care avea bani, chiar daca omula ala nu avea nicio 
calitate, eu eram convins ca femeile il prefera pe el. Bineinteles ca daca eu 
aveam aceasta convingere, asta se si intampla. 
 
Din cauza acestor complexe, eram un om cu care nu prea iti placea sa iti 
petreci timpul. Eram inchis in mine, invidios, barfitor si uneori chiar 
violent. 
In loc sa fac ceva ca sa imi imbunatatesc viata, sa ma dezvolt, imi plangeam 
singur de mila, aveam propria poveste pe care mi-o spuneam pentru a-mi 
justifica situatia. Eram un sarman orfan care a fost lovit de soarta si care nu 
poate sa realizeze mare lucru in viata. 
 
Destul de tarziu, la 27 ani, am inceput sa imi dau seama ca nu e asa. Mi-am 
luat viata in propriile maini, si am inceput sa fac pasi mici pentru a-mi croi 
singur destinul. Am inceput drumul spre dezvoltare personala, un drum 
care nu se va sfarsi niciodata. Pentru ca eu sper sa nu mor niciodata. Peste 
10-20 ani se va descoperi secretul nemuririi si o sa traiesc sa-l prind si eu. :) 
 
Acum situatia e cu totul alta. Nu sunt la nivelul la care imi doresc, dar ma 
bucur de fiecare zi si de fiecare pas inainte pe care-l fac. Povestea mea s-a 
schimbat total.. Stiu ca totul in viata depinde de mine si ca pot sa realizez 
orice imi doresc cu adevarat. 
Schimbarea asta mi-a salvat viata. Am scapat dintr-un orasel mic unde sunt 
putine oportunitati, am obtinut o slujba mult mai buna in Timisoara, am 
cunoscut multi oameni minunati, am relatii excelente cu fratele meu si cu 
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sora mea, am o sotie superba, un fiu de doi ani care imi lumineaza fiecare zi 
de cand a aparut pe lume. Si am facut pasul definitiv de la angajat la 
antreprenor.  
 
Un aspect important pe care l-am imbunatatit a fost increderea in mine si 
am vazut schimbari spectaculoase in comportamentul meu si in 
oportunitatile care au aparut in viata mea dupa ce am rezolvat aceasta 
problema. 
 
Vreau sa-ti dau si tie 10 chestii care m-au ajutat pe mine sa am mai multa 
incredere in mine. Stiu ca e destul de greu sa ne ajutam singuri si cu atat 
mai greu sa-i ajutam si pe ceilalti! Cu toate astea, m-am gandit ca nu strica 
sa-ti scriu ce m-a ajutat pe mine. Daca mie mi-au fost de folos, poate o parte 
din ele iti vor fi si tie. 
 
A. Zambeste cat mai des 
Atunci cand zambesti ceilalti oameni te plac mai mult. In plus, in creierul 
tau se activeaza eliberarea unor substante care lupta impotriva stresului, 
aduc beneficii sanatatii si induc o stare de fericire. 
In orice situatie, fie ca e intalnire de afaceri, interviu pentru o slujba sau 
chiar o tentativa de seductie, persoana care zambeste are sanse mult mai 
mari de reusita. Pentru ceilalti, faptul ca zambesti denota ca ai incredere in 
tine. 
 
B. Uita-te in ochii oamenilor 
Aceasta e o alta tehnica extrem de valoroasa pe care practicand-o iti va 
creste mult increderea in tine. Atunci cand vorbesti cu cineva, e bine sa te 
uiti in ochii lui, insa exista o chestie subtila pe care trebuie sa o stii. 
Contactul vizual nu trebuie sa dureze nici prea putin, dar nici prea mult. 
Daca rupi contactul vizual prea repede vei fi perceput ca o persoana lipsita 
de incredere in sine. 
Daca il mentii prea mult, transmiti nonverbal un mesaj de genul: “Prietene, 
ma uit in ochii tai pana intorci tu privirea!”. In acest caz personana cu care 
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interactionezi va fi intimidata si te va percepe ca pe o persoana violenta, 
poate chiar psihopata :). 
 
Un secret pe care l-am citit la Marius Simion de la nlpmania, e ca atunci 
cand te uiti in ochii unei persoane sa ii zambesti si sa te gandesti la ce iti 
place la persoana respectiva. Eu am personalizat putin ideea asta si mai 
nou, cand zambesc cuiva, ma gandesc la fiul meu. 
Cand simti ca e momentul sa rupi contactul vizual, intoarce capul undeva in 
lateral, nu privi niciodata in pamant! 
 
C. Fa complimente 
Cand porti o conversatie cu cineva, gandeste-te ce admiri la acel om si fa-i 
un compliment! Iti va creste increderea in tine si vei fi perceput de cealalta 
persoana ca un tip de treaba! 
Complimentul trebuie sa fie sincer, altfel nu vei fi credibil si vei avea mai 
mult de pierdut. Vei fi vazut ca un manipulator sau pupin….ist. 
Poti sa folosesti acest pont chiar cu persoanele care iti sunt antipatice. Daca 
chiar e ceva care admiri la respectiva persoana, fa-i un compliment. 
Tensiunea dintre voi va scadea si te vei simti mult mai bine. 
 
D. Mentine o postura corecta 
Pentru a avea o postura corecta trebuie sa tii spatele drept, umerii jos si 
barbia putin ridicata. 
In acest fel vei proiecta o imagine de om plin de incredere. Atat celorlalti 
oameni cu care intri in contact cat si propriului creier. 
Pe langa increderea in sine, o postura corecta iti aduce si alte beneficii ca: 
mai multa energie, esti mai vigilent si mai constient de deciziile pe care le 
iei si chiar o mai buna sanatate. 
 
Iti recomand sa urmaresti speech-ul lui Amy Cuddy pentru a invata si alte 
tehnici legate de limbajul corpului si a intelege puterea posturii corecte. E 
unul dintre cele mai vizionate si apreciate speach-uri de pe TED. Vei 
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ramane masca de lucrurile aflate. Dar te avertizez ca iti vor scapa cateva 
lacrimi din cauza emotiilor. 
 
E. Fii darnic 
In ziua de astazi cei mai de succes oameni sunt cei care dau, cei care isi 
ajuta semenii. Daca incepi sa faci fapte altruiste, iti va creste incredera in 
tine si influenta in randul oamenilor iti va zbura spre cer! 
 
F. Citeste 
Cu cat esti mai “citit” si mai cultivat, cu atat ai mai multa incredere in tine 
sa porti conversatii cu oricine pe diferite teme. 
Totodata, avand un obicei ca cititul, te ajuta sa te relaxezi, sa scapi de stres 
si poti invata multe lucruri care te ajuta sa iti atingi obiectivele. 
 
G. Invata sa asculti 
Daca ai complexe de genul: “Nu stiu cum sa intru in vorba cu oamenii!”, 
“Nu stiu cum sa ma bag in seama cu o femeie!” sau “Nu stiu cum sa abordez 
un tip frumos!” hai sa-ti spun un secret simplu dar foarte puternic.  
 
Tuturor oamenilor le place sa vorbeasca despre ei.  
 
Tot ce trebuie sa faci ca sa fii un partener placut de discutie e sa ii intrebi pe 
oameni despre viata lor, sa asculti cu interes ce iti povestesc ei si sa ii 
intrerupi cat mai putin. 
Se spune ca avem doua urechi si o singura gura pentru a asculta mai mult 
decat vorbim. 
 
Daca aplici aceasta tehnica nu numai ca vei fi mult mai apreciat de semenii 
tai dar vei si invata multe lucruri de la ceilalti daca ii asculti cu adevarat si 
cauti sa afli lucruri noi din povestile lor. 
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H. Lucreaza-ti corpul 
Daca faci sport, arati mai bine, esti mai sanatos, mai pozitiv, ai mai multa 
energie. Ca si consecinta iti creste increderea in tine.  
Din propria experienta, e important sa o faci regulat si sa nu exagerezi, 
astfel incat antrenamentul sa devina pentru tine o povara. 
 
I. Imbraca-te cu stil 
Ai foarte multe avantaje daca inveti sa te imbraci cu stil. In primul rand, 
trebuie sa te respecti tu insuti ca sa te astepti la respect si din partea 
ceilorlalti. Daca umbli neingrijit si murdar, ce imagine crezi ca au ceilalti 
despre tine? 
 
Daca una dintre grijile tale e costul hainelor, te asigur ca a te imbraca stilat 
nu inseamna sa iti cumperi haine scumpe. 
De fapt, iti promit ca daca inveti sa iti construiesti corect o garderoba, o sa 
si economisesti o gramada de bani. 
Atunci cand nu stii sa te imbraci, dai banii pe o gramada de porcarii de care 
nu ai nevoie. 
Sunt cateva site-uri specializate pe sfaturi de stil si poti sa inveti multe 
lucruri urmarindu-le. Daca nu ai chef sa citesti mai multe despre acest 
subiect din alte surse, iti ofer si eu cateva ponturi. 
 
O sa-mi exprim respectul pentru sexul frumos si o sa incep cu ponturile 
pentru femei chiar daca nu am prea multe, din motive evidente…. Sunt 
barbat si nu m-am imbracat niciodata in femeie….. Cel putin, de cand am 
implinit 5 ani. Imi statea bine, dar mi s-a parut dificil mersul pe tocuri si 
dupa cateva cazaturi m-am lecuit.   
 

● Imbraca-te cat mai des in rochii sau fuste. 
● Invata sa combini culorile (de obicei, voi femeile aveti un simt nativ 

dar am vazut si o gramada de femei care sunt praf la asortat culori) 
● Evita cat de mult tinutele sport si chiar jeansi 
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Pentru barbati am ceva mai multe: 
● Nu purta niciodata sosete albe. Singura exceptie e atunci cand porti 

pantofi sport albi 
● Nu purta costum sport sau pantofi sport decat atunci cand mergi la….. 

sport  
● Poarta totdeauna pantofi din piele. Mai ales la intalniri de afaceri 

sau… amoroase 
● Nu purta haine de poliester sau fas. Arata ieftin. Eu nu imi cumpar 

nicio haina daca nu are in compozitie cel putin 90% tesatura naturala: 
bumbac, lana, casmir, in.  

● Invata sa combini culorile. O combinatie simpla cu care nu dai gres 
niciodata e gri, bleumarin, maro 

● Nu purta niciodata camasi cu maneca scurta. Daca iti e cald, o camasa 
cu manecile lungi suflecate arata mult mai bine si mai stilat. 

● Poarta cat mai rar jeansi. Alternative sunt pantaloni khaki si chino. 
● Practica layering-ul. Scheletul garderobei tale trebuie sa contina: 

pantaloni, camasi cu maneca lunga, cardigane, veste, sacouri, tricouri 
polo 

● Nu purta tricouri cu mesaje amuzante, decat daca vrei sa fii perceput 
ca un copil. 

 
J. Practica meditatia 
Probabil acest ultim pont e mai putin atragator. Poate ti se pare ca e prea 
dificil sa inveti sa meditezi sau nu intelegi care ar fi beneficiile acestei 
practici. 
 
Multi practicanti ai meditatiei, o recomanda ca fiind cea mai puternica 
tehnica de dezvoltare personala. Te ajuta sa devii mai empatic, sa ai o mai 
buna concentrare, sa devii mai creativ si mai constient de propria persoana. 
Multe studii arata ca cei care mediteaza isi imbunatatesc si sanatatea.  
 
Ce? Ce naiba inseamna a fi constient de propria persoana? 
Iti dau un exemplu. 
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Un prieten mi-a spus ca a realizat ca de fiecare data cand cineva ii spunea 
“Nu ma intereseaza!” i se urca sangele in cap de nervi. Sunt de acord ca nu e 
placut sa auzi cuvintele astea, mai ales daca lucrezi in vanzari cum lucra el. 
Poate ca unii oameni ii spuneau asta la modul ostentativ, dar probabil ca in 
anumite contexte chiar nu erau interesati de un anumit subiect sau de un 
anumit produs pe care el il vindea si era normal sa-i transmita acest mesaj.  
 
Totusi el nu putea sa distinga in care dintre situatii se afla si avea de fiecare 
data reactii necontrolate. 
Meditatia te ajuta sa ajungi la un nivel la care devii propriul tau observator. 
Cand iti observi propriile reactii de la acest nivel, reusesti sa iti opresti 
impulsul de a reactiona la modul automat si sa ai un moment de luciditate 
in care sa evaluezi obiectiv situatia in care te afli si sa te controlezi, sa iti 
alegi constient modul in care te comporti. 
 
Daca o persoana greseste fata de tine, vei fi mult mai satisfacut daca 
reusesti sa faci o gluma potrivita care il face si pe “agresor” sa iasa din 
starea de nervi decat daca ii raspunzi cu aceeasi moneda. 
 
Mai tii minte ca vorbeam la inceput despre autocontrol? Meditatia e una 
dintre metodele prin care ti-l cultivezi. 
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10. Carti recomandate 
 
Citeste urmatoarele carti. Imi pare rau, dar toate sunt in engleza. Poate sunt 
disponibile si in alte limbi, dar in romana eu nu le-am gasit. 
 
A. Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding 
and Creating Financial Reports – de Thomas Ittelson  
E scrisa intr-un mod supersimplu de citit si contine baza de care ai nevoie 
pentru a intelege cum functioneaza afacerile, cum fac profituri, cum se pot 
finanta si cum stii ca investesti intr-o companie buna.  
 
B. Never split the difference - Cea mai tare carte despre negocieri, 
scrisa de Chris Voss un fost agent CIA care a negociat cu succes cu 
sinucigasi, teroristi, profesori universitari si vanzatori experimentati.  
 
C. So good they can’t ignore you - de Cal Newport  
Care e procesul prin care orice om poate sa atinga maiestria, fara sa-si 
descopere pasiunea si fara sa aiba nevoie de talente speciale. 
 
4. Born standing up - de Steve Martin 
Steve Martin e unul dintre cei mai apreciati actori de comedie din USA. 
Born Standing Up e autobiografia lui. O carte fascinanta in care ai un 
exemplu concludent de om care fara niciun talent special, a devenit cel mai 
bun din lume in meseria lui, prin multa rabdare si un process strategic 
pentru acumularea si dezvoltarea abilitatilor. In plus e super amuzanta si 
usor de citit. 
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Cum iti cresti veniturile din afaceri 
 
Aaaa. Afacerile....  
Cunosc oameni carora afacerile le-au adus vieti pline de abundenta. Altii 
care castiga mai putin decat la o slujba si cu stres mult mai mare si altii care 
castiga suficient cat sa traiasca decent, dar cu mai putin stres si mai multa 
independenta decat la o slujba. 
 
Multi dintre cei care sunt angajati au o dorinta secreta de avea in viitor 
propria afacere. Altii le considera riscante sau nu se vad in stare sa 
construiasca o afacere. 
 
Nu stiu in ce categorie esti tu, dar daca nu ai o afacere, iti recomand sa 
incepi sa-ti construiesti o viziune si un plan pentru a incepe una in viitor. 
Ca angajat, nivelul de castiguri si de independenta la care poti ajunge sunt 
limitate. 
In afaceri, aproape ca nu exista limite.  
Ce spui? Da. Stiu ca practic sunt limite. Dar gandeste-te ca, din afaceri poti 
ajunge sa castigi 1 milion Euro intr-un an. Cineva cu un salariu de 1000 
Euro pe luna, poate castiga aceeasi suma in... 83 de ani. 
 
E clar ca vorbim de ligi diferite.  
 
Multe dintre cele 10 invataturi de mai sus iti folosesc si in afaceri, dar exista 
o diferenta.  
 
Ca angajat trebuie sa te concentrezi pe cresterea atributelor si abilitatilor 
tale ca persoana. 
 
Cand pornesti o afacere, dai viata la o noua entitate. Si trebuie sa o inveti sa 
mearga, sa o ajuti sa creasca, sa o faci sa functioneze corect. Si pentru asta 
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trebuie sa-ti schimbi perspectiva si pe langa dezvoltarea ta, trebuie sa 
intelegi toate functiile pe care afacerea ta trebuie sa le indeplineasca. Sa te 
intrebi daca poti tu personal sa indeplinesti toate acele functii sau ai nevoie 
de angajati.  
 
Cateodata, chiar daca ai abilitatile necesare, nu ai timp sa faci totul. Dar nu 
e usor nici cu anajatii. Trebuie sa-i platesti, sa-i motivezi, sa le comunici 
clar ce asteptari ai de la ei, sa le evaluezi munca. 
 
E un act de echilibristica pe care e greu sa-l stapanesti de la inceput. 
 
Experienta mea practica in antreprenoriat e limitata, dar am studiat cu 
multa pasiune tot ce tine de afaceri si investitii si sper ca lectiile de mai jos 
sa-ti fie de ajutor. 
 
1. Prima lectie pe care am invatat-o e ca in afaceri trebuie sa te 
astepti intotdeauna la ce e mai rau, dar sa nu-ti fie teama de acel 
scenariu.  
Daca te gandesti dinainte ce poate sa mearga rau, vei gasi si un plan B pe 
care poti sa-l aplici cand te afli in acea situatie.  
De foarte multe ori acel scenariu negativ va deveni realitate si in loc sa te 
distruga, tu vei fi pregatit psihic si avea pe maneca rezolvarea. 
 
2. Scalare 
Daca ceva nu creste, deja se indreapta spre moarte. 
Daca afacerea ta nu are potential de crestere, moartea e inevitabila. Poate 
nu maine, poate nu anul viitor, dar la un moment dat se va intampla. 
 
Iti dau un exemplu. Iti deschizi un magazin alimentar de cartier. Poate iti 
aduce venituri suficiente si esti multumit. Dar ai mult de munca si nu ai 
cum sa ai clienti mai multi decat cei care locuiesc in apropiere. Nu va veni 
nimeni cu masina din alta zona a orasului sa faca cumparaturi de la 
magazinul tau. 
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O posibilitate teoretica ar fi sa replici magazinul in mai multe zone ale 
orasului. In exemplul asta insa, nu e un plan prea realist. Ar fi foarte mult 
de munca si ai avea nevoie de investitii destul de mari.  
 
Alta ar fi sa vinzi o franciza, ceea ce nu ar fi foarte atractiv pentru nimeni 
decat in cazul in care magazinul tau are ceva “special”. Dar ce poate fi 
special la un magazin alimentar? Nu stiu. Poate fratele tau are o firma de 
distributie si ai negociat un pret foarte bun pentru alimente si le poti oferi 
acelasi contract si celor care cumpara franciza. 
 
Totusi, daca nicio posibilitate de a scala afacerea nu are sens, nu ai putea 
trai linistit doar cu un magazin? Nu prea.  
 
La un moment dat, cineva cu mai mare putere financiara va deschide un 
magazin langa al tau si castigurile iti vor disparea peste noapte. 
 
Daca as avea o afacere care nu poate sa cresca, mi-as proiecta una noua si 
as incerca sa o vand sau sa o inchid pe cea veche la primul semn de 
slabiciune, inainte sa fie prea tarziu. 
 
3. Elimina risipa 
Pune-ti bine la punct toate functiile afacerii pentru a elimina greselile ce 
duc le pierderi de bani.  
Respecta legea si evita sa iei amenzi. 
 
4. Cunoaste-ti numerele 
 
Ai fi surprins cati oameni de afaceri habar n-au ce vanzari au, ce profit au, 
cati clienti au si multe alte numere care i-ar putea ajuta sa stie daca 
afacerea merge bine, daca are probleme si care sunt. 
Daca problemele se pot rezolva si cum. 
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Prima intrebare pe care trebuie sa ti-o pui e:  
Ce profit produce aceasta afacere in comparatie cu capitalul investit? 
Daca acel procent de profit e mai mic decat dobanzile la un depozit bancar 
si nici nu are posibilitatea sa creasca, afacerea aceea trebuie dusa dupa colt 
si impuscata.  
 
Vinde toate activele, inchide firma, pune banii intr-o banca si ia-ti concediu 
pana cand ai o idee pentru o afacere buna. 
 
5. Ce intrebari sa-ti pui pentru a redresa o afacere si a-i creste 
profiturile 
 
A. Care a fost suma totala a vanzarilor in ultimele 12 luni? 
 
B. Ce procent de profit a fost generat? 
Nu stii aceste numere? Asigura-te ca de acum inainte le vei sti si le vei 
urmari! Nu are rost sa-ti spun cat e de important acest aspect. E ca si cum 
un angajat s-ar duce la serviciu fara sa stie cat are salariu. 
 
Daca muncesti mult si esti stresat, dar castigurile sunt mici sau ai chiar 
pierderi, e momentul sa te gandesti daca poti sa schimbi ceva sau sa renunti 
la aceasta afacere si sa incepi alta. 
 
C. Cum poti sa cresti profitul? 
Prin cresterea vanzarilor, a preturilor, a marjei de profit sau altfel? 
 
D. Cum poti sa cresti vanzarile? 
 
E. Poti sa imbunatatesti produsul sau serviciul pe care-l vinzi? Are sens? 
Costurile pentru imbunatatirea produsului ar putea da roade prin cresterea 
vanzarilor? Ai putea creste pretul produsului imbunatatit? 
 
F. Pretul produsului e prea mic sau prea mare? 
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G. Cum poti sa atragi mai multi clienti? 
 
H. Strategia ta de marketing da rezultate sau trebuie imbunatatita? 
 
I. Ai putea sa folosesti si alte canale de marketing? 
 
J. Cum poti sa cresti marja de profit? 
 
K. Exista probleme in organizarea muncii care au impact negativ asupra 
eficientei si duc la costuri in plus? 
 
L. Exista cate o persoana responsabila pentru fiecare sarcina care trebuie 
facuta pentru ca afacerea sa functioneze optim? 
 
M. Angajatilor le e clar ce responsabilitati au? 
N. Ai vreun angajat care nu stie ce rol are? 
 
O. Ai vreun angajat de care nu ai nevoie? (incompetent, care strica 
atmosfera sau care nu are un rol potrivit in aceasta etapa a afacerii) 
 
P. Mai ai nevoie de alti angajati? 
Iti permiti sa-i platesti? 
 
Q. Ai angajati cheie, care fac o treaba foarte buna dar sunt platiti prost si pe 
care ai putea sa-i pierzi? 
 
R. Ai nevoie de anumite utilaje care te-ar ajuta sa produci mai mult sau sa 
preia din sarcinile angajatilor? 
 
S. Are afacerea ta spatiul de care are nevoie? (spatiu comercial, cladire de 
birouri, depozit, spatiu de productie, etc.) 
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T. Ai putea sa folosesti mai bine spatiul pe care il ai? Sa-l faci mai atractiv 
pentru clienti? 
 
U. Daca te pui in locul unui client care intra pentru prima data in spatiul 
tau, care e prima impresie pe care o ai? 
 
Iti e clar cu ce se ocupa firma? E un loc primitor? Ti se pare ca e 
profesionist sau amator? Poti sa gasesti cu usurinta un produs de care ai 
nevoie? 
 
V. Ai vreo metoda prin care poti sa afli parerea clientilor despre produsele 
si serviciile oferite? 
 
 
W. Ai un inventar bine organizat? 
 
X. Ai stocuri cu produse expirate sau produse care nu se vand de luni de 
zile? 
Vinde-le la reducere! Astfel scapi de ele, iti eliberezi spatiul, incasezi si ceva 
bani cu care poti sa iti cumperi produsele care se vand si care iti aduc profit. 
 
Y. Care dintre produse iti aduc cel mai bun profit? 
 
Z. Ai putea sa te concentrezi mai mult, sau exclusiv pe produsele care au cea 
mai buna marja de profit? 
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There you have it.... Thank you 
 
Cateva dintre aceste strategii te pot ajuta sa ai o crestere destul de rapida a 
veniturilor. Dar pentru a avea o viata plina de abundenta, nu doar banii 
conteaza. Am citit-o in multe carti si am trait pe pielea mea.  
Trebuie sa ai o dorinta si o foame de a te imbunatati in permanenta si sa te 
bucuri de fiecare pas mic pe care il faci. Fara sa te grabesti, sau sa incerci sa 
inveti prea multe lucruri diferite in acelasi timp. Traieste ca si cum ai fi 
nemuritor. 
 
Banii vor veni daca te inhami la drumul asta de a acumula si a-ti dezvolta 
abilitati. Si... da. Trebuie sa fie relevante. In ziua de azi nimeni nu mai are 
nevoie de fierari. 
Dar daca abilitatile tale devin nerelevante, poti sa folosesti acelasi proces 
pentru a invata alte lucruri noi. 
 
Asa ca fii constient de propriile abilitati, invata lucruri noi, devino atat de 
bun incat nu poti fi ignorat si... 
Fii creativ despre cum iti vinzi abilitatile. Nu intotdeauna o slujba e 
raspunsul. Poti alege sa fii freelancer, sau sa-ti construiesti propria afacere. 
 

“Imi amintesc cand mi-am cumparat primul banjo(un fel de 
chitara). Am citit cartea si scria ‘asa canti la coarda C’. Mi-am pus 
degetele pe coarda C si nimic nu iesea cum trebuia. 
Dar mi-am spus: tine-te in continuare de asta, continua sa canti si 
intr-o zi te trezesti ca ai cantat de 40 de ani si la acel moment vei sti 
sa canti destul de bine.” - Steve Martin 
 
 

 

-The End-  


