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„Învățarea autentică poate avea loc  

doar în condiții de DESTINDERE, PLĂCERE și BUCURIE!”  

Solomon Marcus, matematician român (1925-2016) 

 



 



 
 

 

Dragă CITITORULE, 

Această carte este invitația noastră călduroasă la... networking inteligent!  

 

 Chiar dacă a rămas (din fericire...) doar o amintire, P.C.R. (Partidul 

Comunist Român) persistă în conștiința colectivă ca un acronim, încă folosit, cu o 

conotaţie negativă, pentru Pile, Cunoştinte, Relaţii. Şi totuşi, ideea că poţi sau 

trebuie să te descurci singur este nerealistă! Avem nevoie de alţii (şi invers...) fie 

pentru a promova în carieră, fie pentru a găsi un (alt) loc de muncă, fie pentru a 

afla de o nouă oportunitate de afaceri, un potenţial client etc. Există persoane, 

rețele care te pot ajuta să-ţi atingi obiectivul/obiectivele, economisind resurse 

(timp, energie, bani etc.)! Problema este cum putem, bazându-ne pe onestitate, 

încredere şi sprijin reciproc (şi nu prin mijloace îndoielnice...), să ne articulăm, 

dezvoltăm şi să folosim în mod eficace una sau mai multe reţele, explorând şi 

exploatând complementarităţile dintre membrii acestora... oriunde: acasă, la 

şcoală/serviciu, în vacanţă etc. ... Ce instrumente/tehnici ar trebui să folosim? Cum 

să cerem/să primim şi să oferim ajutorul celor din jurul nostru? Cum să 

recomandăm pe cineva? Ce greşeli să evităm? Cum decidem cât timp să dedicăm 

unui networking inteligent (NI)? Şi lista întrebărilor care, probabil, rezonează şi 

cu tine poate continua... 

 Networkingul este arta de a clădi şi menţine relații reciproc 

avantajoase. Și... poate fi învățată!!! Fiecare are propriile motive și motivații să 

participe la această „construcție”... Reține că, de regulă, persoanele active în rețele 

aparțin categoriei celor care fac ca „lucrurile să se întâmple” şi... cunosc alţi 

oameni cu abilităţi similare... 

 Fie că te simți eficient sau nu în a relaționa cu cei din jur, materialele 

despre Networking te pot orienta în efortul tău de a-ți dezvolta abilități sociale de 

succes! 

 Lucrarea noastră ar trebui să te ajute să conștientizezi beneficiile de 

neconstestat ale networkingului (N), în general, și ale networkingului inteligent 

(NI), în special!  

 În lucrarea de față încearcăm să surprindem „anatomia networkingului 

inteligent” nu doar din perspectivă teoretică, ci și practică. Poți găsi informații utile 

despre instrumentele de N/NI și tehnologii suport. Citind-o, poți afla: cum să 

maximizezi relațiile cu cei din jur; cum să-ți extinzi influența prin intermediul 

evenimentelor de NI; cum să-ți dezvolți deprinderi de consolidare a carierei pe tot 
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parcursul vieții; cum să-ți dezvolți și menții propria rețea etc.!!! Nu în ultimul rând, 

poți descoperi cum să-ți depășești temerile și, de ce nu, să porți discuții de orice 

natură, inclusiv mondene, cu lejeritate. Vei găsi, alături de principii, reguli etc. și 

numeroase exemple de bune practici, studii de caz, exerciții, teme de reflecție etc. 

care, sperăm, te vor ajuta să deprinzi abilitățile necesare (sau să le rafinezi pe cele 

deja existente...) pentru a te conecta eficace atât la rețele offline, cât şi online.  

 Includerea unei largi diversități de resurse bibliografice, inclusiv a 

literaturii informale (reviste, bloguri, video-clipuri etc.) ne-a ajutat să îmbogățim 

conținul volumului cu numeroase exemple, cu recomandări de lectură și/sau de 

vizionare, pe care sperăm să le găsești interesante... și care considerăm că au 

adăugat valoare materialului nostru. 

 Am pornit de la premisa că de N/NI este interesat un cititor inteligent și, în 

consecință, nu am ezitat să folosim acronime pentru sintagmele-cheie ce revin 

relativ frecvent în text, convinse fiind că nu te vor deranja/încurca în citirea lui. 

 Parcurgerea paginilor acestei cărți te pot ajuta să faci progrese, în materie 

de N/NI, doar în măsura în care vei aplica cu consecvență, în practica de zi cu zi, 

cele învățate. Iar rezultatele NU sunt imediate... Dacă nu ești o persoană hotărâtă 

să acționezi, citirea acestei cărți riscă să fie pentru tine... o risipă de timp și energie! 

Atunci când nu aplici ceea ce știi, cunoașterea respectivă... se pierde! 

 Dacă citești aceste rânduri înseamnă că NU te numeri printre cei numeroși 

care... sar peste prefață!... Te felicităm și profităm de ocazie să-ți dorim: 

 

Călătorie plăcută în universul netwokingului inteligent! 

 

Autoarele 

 



Mulțumiri 
 

 

 Dorim să vă mulțimim, domnule director al Departamentului de Business, 

Științele Consumatorului și Managementul Calității – prof. univ. dr. Bogdan 

ONETE. Încurajările Dvs., pentru care vă suntem profund recunoscătoare, au fost 

un stimulent continuu în efortul de scriere a acestei cărți... ALTFEL: folosind un 

limbaj accesibil, prietenos și care să răspundă cât mai bine nevoilor de relaționare 

inteligentă și eficace ale cititorilor noștri!  

 Ne exprimăm totodată gratitudinea față de studenții Facultății de Business 

și Turism care au participat la primul curs facultativ pilot de networking inteligent, 

derulat în 2016. Prezența voastră la toate activitățile, energia și entuaziasmul cu 

care ați întâmpinat și discutat toate temele prezentate la curs ne-au susținut 

convingerea că un asemenea material este necesar și util! Mai mult, implicarea 

voastră în demersul de ilustrare a acestei cărți cu fotografii despre voi și despre 

universitatea noastră ‒ Academia de Studii Economice din București ‒ este unul în 

premieră, care, sperăm, nu va fi ultimul! 

 

 
Absolvenţii primului curs facultativ pilot de networking inteligent  

(studenții anului II, Facultatea de Business şi Turism, aprilie-mai 2016) 
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