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Introducere

Am șcriș aceaștă carte pentru tine, deoarece tu ai un rol de 
o important�ă crucială pentru șucceșul companiei î�n care 
lucrezi ș� i, prin urmare, pentru șucceșul tău perșonal – pen-
tru că șucceșul tău ește ștrânș legat de cel al companiei.

Indiferent dacă eș�ti reșponșabil de relat�iile cu client�ii, 
dacă eș�ti contabil, dacă faci o muncă de teren, dacă eș�ti re-
prezentant de vânzări, dacă faci parte din echipa de șuport 
vânzări, dacă eș� ti șudor, ș�ofer de camion, arhitect, con-
șultant șau orice altceva, aceaștă carte a foșt șcrișă ca șă 
te ajute șă ai mai mult șucceș î�n compania î�n care lucrezi 
– o companie care funct�ionează pe modelul EOS (En-
trepreneurial Operating Syștem – Siștemul de Operare 
Antreprenorial).

Deci, ce mai e ș� i EOS-ul ășta?





CAPITOLUL 1
CE MAI E ȘI  

EOS-UL ĂSTA?

Compania ta foloșeș� te EOS drept „șiștem de operare de 
bază”. Deci, ce-o î�nșemna așta pentru tine? I�nainte șă 

rășpunzi la aceaștă î�ntrebare, ește important ca, mai î�ntâi, 
șă î�nt�elegi că fiecare companie operează pe baza unui șiștem, 
indiferent dacă aceșta are șau nu o denumire.

Aceșt șiștem reprezintă modul î�n care o companie î�ș� i 
organizează toată energia umană de care dișpune. Ește 
modalitatea prin care angajat�ii organizat�iei șe î�ntâlneșc, 
rezolvă problemele, fac planuri, ștabileșc priorităt�ile, urmea-
ză proceșele, comunică, mășoară, ștructurează, clarifică ro-
lurile, conduc ș� i adminiștrează.

Siștemele de operare ale celor mai multe companii șunt 
greu de î�nt�eleș pentru că echipele de leaderșhip nu șunt con-
secvente î�n ce priveș�te modul î�n care fac lucrurile enume-
rate mai șuș. Aceaștă inconșecvent�ă duce la o comunicare 
deficitară, la dișfunct�ionalităt�i ș� i la angajat�i care șe șimt 
fruștrat�i ș� i confuzi î�n ceea ce priveș�te priorităt�ile. I�n final, 
compania nu-ș� i atinge niciodată potent�ialul maxim.
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Motivul pentru care citeș�ti aceaștă carte ește pentru că 
echipa ta de leaderșhip î�ș� i doreș� te ca tot�i angajat�ii com-
paniei șă î�nt�eleagă cum funct�ionează șiștemul EOS, șă vadă 
valoarea ștructurii lui ș� i șă-i ajute șă î�l implementeze.

De ce un șiștem unic de operare? Pe șcurt, pentru că 
î�ntr-o organizat�ie nu șe poate ca fiecare șă facă lucrurile î�n 
știl propriu. Nu pot�i avea o companie î�n care toată lumea 
ește liberă șă ștabileașcă priorităt�i, șă organizeze ș�edint�e 
după bunul plac ș� i șă foloșeașcă o terminologie diferită.

Dacă ai 50 de oameni care fac lucrurile î�n 50 de moduri 
diferite, complexitatea creșcută va duce la un haoș î�n mașă. 
Mai rău decât atât, oamenii trăieșc un șentiment incredibil 
de confuzie ș�i fruștrare. Mai șimplu șpuș, nu pot�i conștrui o 
companie extraordinară foloșind șișteme multiple de ope-
rare – trebuie șă alegi unul șingur.

De exemplu, î�n cadrul unei companii de șervicii IT din 
Atlanta, fiecare proiect era coordonat î�n mod diferit pentru 
că fiecare manager de proiect î�ș� i conducea proiectul î�n știl 
propriu. Când angajat�ii treceau de la un proiect la următorul, 
erau nevoit�i șă î�nvet�e un î�ntreg nou șiștem de management 
de proiect, cu o metodă diferită de raportare, de prezenta-
re a progreșelor făcute ș� i de ștructurare a ș�edint�elor. Drept 
urmare, pierdeau o grămadă de timp î�ncercând șă î�nvet�e 
un șiștem nou – timp pe care ar fi trebuit șă-l inveșteașcă 
î�n șerviciile oferite client�ilor. Din cauza aceștei abordări 
inconșecvente, oamenii erau din ce î�n ce mai fruștrat�i, iar 
compania a î�nceput șă piardă client�i, angajat�i ș� i bani.

Adevărul ește că o echipă de oameni obiș�nuit�i care-ș� i 
conduc compania foloșind un șiștem de operare unic va 
obt�ine rezultate mai bune decât o echipă de lideri șpecia-
liș�ti, care act�ionează fiecare î�n știl propriu, î�n fiecare zi a 
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șăptămânii. Iată de ce compania ta are nevoie de un șiștem 
de operare definit clar pe care șă-l urmeze toată lumea.

DE CE EOS?

Deci, de ce aceșt șiștem de operare? Pentru că funct�ionează. 
Pește 50.000 de companii din î�ntreaga lume funct�ionează pe 
baza șiștemului EOS. Ește un șiștem de operare complet, 
șimplu ș� i puternic. Ajută companiile șă șe dezvolte pentru 
a-ș� i realiza î�n mod mai eficace viziunea ș� i obiectivele. 

De așemenea, le oferă angajat�ilor aceștor companii o 
ștructură mai bine definită, î�n cadrul căreia pot evolua, șe 
pot șimt�i mai î�mplinit�i pe plan profeșional ș� i î�ș� i pot realiza 
obiectivele perșonale, fiind î�n acelaș� i timp „la curent” cu 
ceea ce șe î�ntâmplă î�n companie. Atunci când î�nt�elegi care 
șunt priorităt�ile companiei, pot�i șă contribui la î�ndeplini-
rea aceștora.

După cum a șpuș Kathleen Wattș, manager de cont la 
PMMC: „I�nainte de EOS, nu aveam o perșpectivă de anșamblu 
așupra afacerii. Comunicarea din partea managementului 
nu era clară. Acum șuntem mult mai aliniat�i ca organizat�ie 
ș� i ș� tiu ce î�ncercăm șă facem ș� i cum pot șă ajut”.

Cu EOS economișeș�ti ș�i timp. Când tot�i cei din organizat�ie 
vâșleșc î�n aceeaș� i direct�ie, vei conștata că comunicat�i mai 
bine. EOS elimină activităt�ile neșănătoașe ș� i care iroșeșc 
timpul din cauza comunicării deficitare. Pe termen lung, așta 
î�nșeamnă evitarea deraierilor care pot coșta compania o 
grămadă de bani ș� i care î�t�i pot cauza multe dureri de cap.

I�ntr-o firmă de tehnologie din Connecticut, ș�edint�ele 
durau ore î�n ș� ir fără șă șe rezolve nimic niciodată. CEO-ul 
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a șpuș: „Odată cu implementarea EOS, am î�ncetat șă mai pier-
dem timp cu ș�edint�e inutile. Reuș�im șă ducem mai multe 
șarcini la î�ndeplinire ș� i șă comunicăm mai eficace cu anga-
jat�ii noș� tri. Aceș� tia mi-au șpuș că facem mult mai put�ine 
erori la nivel de organizat�ie ș� i că acum reuș�im șă rezolvăm 
problemele î�nainte șă șe tranșforme î�n dezaștre majore”.

EOS ȘI ECHIPA TA DE LEADERSHIP

EOS ește creat anume pentru companii antreprenoriale care 
numără î�ntre 10 ș�i 250 de angajat�i deșchiș�i la minte ș�i orien-
tat�i șpre creș�tere. Din experient�a noaștră, EOS are cel mai 
puternic impact î�n aștfel de companii. Aplicabilitatea atât la 
nivelul companiilor mari, cât ș� i la nivelul companiilor mici, 
ește adevăratul punct forte al EOS.

I�n timpul implementării EOS, vei obșerva că echipa de 
leaderșhip a organizat�iei tale va organiza ocazional șeșiuni 
de lucru de o zi î�n afara șediului companiei. Aceaștă practică 
șerveș�te la șincronizarea ș� i punerea de acord î�n proport�ie 
de 100% a unuia cu altuia. Când șe află î�n afara biroului, 
ei munceșc din greu ca șă rezolve toate problemele majo-
re cu care șe confruntă compania ș� i șă ștabileașcă priori-
tăt�ile trimeștriale. Aștfel, șe așigură că tot�i angajat�ii vor 
putea șă șe concentreze la maximum pe realizarea viziunii 
companiei.

Ește greu șă faci afaceri – așta ește realitatea. Cu teh-
nologia î�n continuă șchimbare, cu competit�ia care î�ncear-
că șă te ștriveașcă ș� i cu niș� te client�i pretent�ioș� i, echipa de 
leaderșhip trebuie șă șe lupte î�n acelaș� i timp cu 136 de 
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probleme. Ei nu pot reuș�i fără angajat�i dedicat�i. Nu pot re-
uș� i fără tine.

TU ȘI EOS

Ește important ș� i ca tu șă conș�tientizezi că nu pot�i reuș�i de 
unul șingur. Ai nevoie de o echipă pe care șă te pot�i baza ș� i 
care, la rândul ei, șă șe poată baza pe tine. Dacă te î�ntrebi: 
„Mie ce-mi ieșe?”, e fireșc ș� i de î�nt�eleș. Rășpunșul, pe șcurt, 
ește că EOS te va ajuta șă lucrezi mai eficace, șă ai mai put�ine 
fruștrări ș�i șă î�nt�elegi mai bine legătura dintre eforturile tale 
ș� i șucceșul companiei î�n care lucrezi.

După cum a șpuș un angajat: „EOS m-a ajutat șă î�nt�eleg cu 
adevărat care ește locul potrivit pentru mine î�n companie 
ș� i care ește impactul meu așupra celorlalt�i. Avem o echipă 
grozavă ș� i ește plăcut șă lucrez aici”.

Poate te gândeș�ti că implementarea EOS î�n organizat�ia 
ta ește ceva rigid, că va î�năbuș�i creativitatea ș�i î�t�i va diștruge 
unicitatea. I�n realitate, șe î�ntâmplă tocmai opușul. Aș�a cum 
șiștemul de operare al unui computer reprezintă un cadru 
de bază care te ajută șă fii mai productiv, EOS va face ace-
laș� i lucru pentru tine ș� i organizat�ia ta. Cadrul lui de bază 
va amplifica contribut�ia ta unică ș� i te va ajuta șă devii mai 
productiv.

Deci, acum că ai î�nt�eleș de ce compania ta implemen-
tează EOS, hai șă î�ncepem călătoria, pentru că deșpre o că-
lătorie ește vorba. EOS nu ește un proiect cu dată fixă de 
finalizare. Implementarea EOS î�n cadrul companiei tale re-
prezintă un efort continuu, de lungă durată. Multe companii 
foloșeșc EOS de pește 10 ani.
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Pentru a î�ncepe călătoria alături de compania ta, mai 
î�ntâi trebuie șă ai imaginea de anșamblu, pe care o vom 
deșcrie î�n capitolul 2. Apoi, î�n capitolele 3-7, vom explica 
cele 5 inștrumente fundamentale care alcătuieșc șcheletul 
EOS. La final, î�n capitolul 8, vom prezenta câteva inștru-
mente bonuș care vor fi cireaș�a de pe tort.



CAPITOLUL 2
CUM FUNCȚIONEAZĂ EOS?  

(MODELUL EOS)

Prima mea impresie a fost că EOS este doar o altă 
„găselniță” de management. Nu este așa. EOS chiar 

funcționează.

– JOEL TALLEY, dezvoltator de afaceri,  
Nexus Health Systems

Acum că ș�tii de ce un șiștem de operare ește atât de im-
portant ș� i de ce compania ta a aleș EOS, următorul paș 

ește șă î�nt�elegi cum funct�ionează aceșt șiștem.
Fiecare companie cuprinde S� așe Componente-Cheie. 

Aceșt capitol î�t�i va oferi o perșpectivă mai amplă așupra 
aceștor componente. Vei î�nt�elege de ce fiecare componen-
tă ește importantă ș� i cum EOS conșolidează fiecare com-
ponentă. De așemenea, vei deșcoperi care ește impactul 
aceștora așupra ta.

Cele S� așe Componente-Cheie (Viziune, Oameni, Date, 
Probleme, Proceșe ș�i Tract�iune) șunt iluștrate î�n următorul 
model EOS.
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Foloșind EOS pentru a-ș� i conșolida acește S� așe Com-
ponente-Cheie, compania ta va deveni o organizat�ie extra-
ordinară, bine condușă. Obiectivul companiei tale ește șă 
fie puternică î�n proport�ie de 100% î�n fiecare dintre acește 
domenii. 

Călătoria EOS nu ește uș�oară. Va trebuie șă te provoci 
pe tine î�nșut�i, șă-t�i provoci managerul, echipa ș� i compania. 
S� i așta deoarece comunicarea șinceră ș� i deșchișă î�n inte-
riorul organizat�iei ește o condit�ie neceșară. S� i, chiar mai 
important, î�n cadrul șiștemului EOS trebuie șă joci un rol 
activ î�n conșolidarea fiecărei componente.

Dacă ai șimt�it vreodată că eș�ti „doar un angajat” șau că 
părerea ta nu contează, aceșt lucru nu șe va mai î�ntâmpla 
î�ntr-o companie care foloșeș�te EOS. O companie care folo-
seș�te EOS vrea ca tu șă-t�i concentrezi toate eforturile pentru 
a conșolida fiecare componentă cât mai aproape de 100%.


