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5 Un nou echipaj  
în fiecare zi

Ce trebuie s! faci concret pentru a-"i manifesta clar înc! de la început 
rolul de lider? Când oamenii se uit! în jur pentru a vedea cine e cu 
adev!rat de urmat, care sunt comportamentele care te scot în eviden"! 
ca lider, care te fac s!-"i demonstrezi valoarea dincolo de ce scrie pe 
cartea de vizit! sau de num!rul de trese de pe man#eta uniformei?

Sunt cinci. Dac! ai responsabilitatea conducerii unei echipe 
"i membrii acesteia nu le v!d la tine pe acestea cinci, scazi în 
ochii lor cu #ecare zi. Pe de alt! parte, dac! vrei s! te a#rmi – 
într-un mod s!n!tos "i adecvat vremurilor noastre –, asigur!-te 
c! oamenii v!d la tine aceste cinci comportamente cât mai 
devreme "i cât mai des.

Titlul acestui capitol descrie un fapt al vie$ii în orice com-
panie aviatic! mare, anume acela c! echipajul este altul la #e-
care zbor. În marile companii ale lumii, cu sute de avioane în 
%ot!, poate trece mai bine de un an pân! s! zbori a doua oar! 
cu acela"i copilot. În acest caz, î$i dai seama cât de pu$in pro-
babil este s! nimere"ti un zbor format din exact aceia"i mem-
bri ai echipajului ca la un zbor trecut. În acest context, cu toate 
c! tresele sunt clare, ai pu$in timp la dispozi$ie pentru a te pre-
zenta ca lider, dar trebuie s! o faci, pentru bunul mers al 
zborului.

La serviciu, în sport sau în alte activit!$i, tu poate te vezi 
mereu cam cu aceia"i oameni. Comportamentele "i importan$a 
lor sunt acelea"i, pentru c! în lipsa consecven$ei în aplicarea 
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lor se vor ridica semne de întrebare cu privire la abilitatea ta 
de a conduce.

Noteaz!, te rog, c! aceste cinci comportamente de mai jos 
nu vin s! înlocuiasc! toate dezbaterile de sute de ani despre 
calit!"ile sau îndatoririle liderului, de la poetica idee c! liderul 
„are o viziune” pân! la obosita #i obositoarea „î#i formeaz! o 
echip! în care unu #i cu unu fac trei”. Dezbaterile pot conti-
nua – #i vor continua – , sunt utile #i, pân! la urm!, dau con"inut 
titlului de lider, dar, dac! vrei s! faci treab! #i azi, #i mâine la 
serviciu sau în alt! parte împreun! cu echipa ta, uite cinci 
lucruri pe care dac! nu le faci, pierzi. Pierzi rezultate, oameni 
#i timp. $i de multe ori î"i dai seama de ce-ai pierdut ce-ai pier-
dut abia când e prea târziu.

1. Fii st!pân pe tine

Înaintea oric!rei misiuni, %e c! va % un zbor de o or! sau de 
zece, vei întâlni întregul echipaj în sala de brie%ng. În jurul 
aceleia#i mese vor sta cei doi pilo"i ai unui echipaj standard – 
comandant #i copilot – #i echipajul de cabin!, adic! înso"itorii 
de bord. Dac! zborul va % unul mai lung de treisprezece ore #i 
dac! apar alte câteva condi"ii, cum ar % perioada din zi în care 
se des&!#oar! misiunea, atunci num!rul pilo"ilor din echipaj 
cre#te cu cel pu"in înc! doi. Ace#tia vor sta la man#! pe rând, 
respectând un program strict, cu timp de zbor efectiv, timp de 
observa"ie pe jumpseat – scaun cu #ezut rabatabil, instalat pen-
tru persoane care nu sunt implicate în operarea zborului – #i 
timp de odihn! în cu#etele echipajului, complet separate de 
cabina de pasageri. $i num!rul înso"itorilor de cabin! variaz! 
în func"ie de tipul zborului – scurt, mediu sau lung curier –, dar 
#i în func"ie de num!rul pasagerilor – maximum 50 de pasageri 

Te invităm să faci cunoștință aici, pe 
pagina următoare, cu al doilea dintre cele 
cinci comportamente, iar pe celelalte să 

le descoperi în carte.
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2. Fii respectuos cu toat! lumea

Pu!ine lucruri distrug încrederea în lider cum o face tratamen-
tul arogant pe care-l aplic" acesta uneori oamenilor din echip". 
Liderul poate # foarte st"pân pe sine $i îi poate face pe to!i 
s" #e convin$i c" pot muta $i mun!ii, dar, în vremurile de azi, 
atmosfera se dezum%" rapid dac" oamenii îl v"d tratându-i cu 
dispre! pe colegii al c"ror rol îl consider" mai pu!in important.

Din p"cate v"d uneori în avia!ie comandan!i $i chiar pasa-
geri care trateaz" înso!itorii de bord &"r" respectul pe care îl 
merit" ace$tia. Hai s"-!i povestesc câte ceva despre ei, despre 
înso!itorii de bord – sau stewarzi, cum le mai spune lumea. 
Sunt sigur c" ai interac!ionat cu ei când ai fost pasager. Ei sunt 
cei care te întâmpin" la intrarea în avion, ei î!i arat" locul 
înscris pe talonul de îmbarcare, ei î!i vor face o informare des-
pre situa!iile de urgen!". Dac" vei zbura peste m"ri $i oceane 
sau dac" aterizarea ori decolarea se va des&"$ura peste ap", î!i 
vor ar"ta $i cum s" folose$ti vesta de salvare de sub scaun. În 
timpul zborului î!i vor servi b"uturi r"coritoare sau alcoolice, 
o gustare sau chiar o mas" în toat" regula – în func!ie de tipul 
zborului sau de distan!a parcurs". De$i serviciul la bord le 
ocup" cea mai mare parte a timpului, nu acesta este motivul 
principal pentru care se a%" în avion. 

Ace$ti profesioni$ti, colegii mei, sunt antrena!i s" acorde 
primul ajutor la bordul avionului $i sunt cea mai bun" $ans" 
de supravie!uire pe care un pasager care $i-a pierdut cuno$tin!a 
o poate avea în cele 15 sau 20 de minute de care a$ avea nevoie 
ca s" aduc avionul în siguran!" la sol de la 12 000 de metri, 
undeva la un aerodrom de pe rut". Tot ei vor $ti cum s" 
ac!ioneze cu extinctoarele de halon în cazul în care izbucne$te 
un incendiu la bord, de la o !igaret" aruncat" în co$ul de gunoi 
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din toalet! sau de la o baterie defect! a unui echipament 
electronic. 

Îns! m!sura profesionalismului "i a d!ruirii lor o g!sim în 
cel mai negru scenariu al unei evacu!ri la sol, când nu s-a stins 
incendiul la motor sau când focul din cabina de pasageri nu a 
putut # st!pânit cu mijloacele de la bord. În cabina cuprins! 
de panic!, în timp ce pasagerii încearc! s! scape cu via$!, iar 
unii dintre ei blocheaz! accesul spre ie"irile de urgen$!, încer-
când s!-"i ia valizele sau hainele din compartimentul de baga-
je, ori pur "i simplu r!mân bloca$i de fric!, ne"tiind încotro s! 
o apuce, înso$itorii de bord sunt singurii care î"i p!streaz! cal-
mul "i ac$ioneaz! a"a cum au fost antrena$i "i a"a cum s-au 
gândit în acele minute de Silent Review de la #ecare decolare 
sau aterizare, când sunt a"eza$i la locurile lor "i procedura le 
cere s! treac! mental în revist! ce-ar avea de %!cut în minutele 
urm!toare în caz de urgen$!.

&tiu s! ac$ioneze ferm, s! dea comenzile potrivite, s! des-
chid! ie"irea de urgen$! "i s! dirijeze pasagerii spre aceasta. 
Dac! doar ar deschide u"ile "i apoi ar fugi primii de iadul din!-
untru, nu cred c! cineva ar putea s! îi acuze, pentru c! instinc-
tul de conservare poate # uneori mai puternic decât orice 
training sau SOP. Îns! realitatea e alta. În cele mai multe cazuri 
de evacu!ri de urgen$! sunt g!si$i înso$itori de bord c!zu$i 
chiar lâng! ie"ire, la un pas de aerul curat, la un pas de via$!. 
Explica$ia e simpl! "i uman!: în timpul zborului au interac$ionat 
cu pasagerii, au zâmbit "i admirat copiii gemeni din rândul 9, 
au glumit cu doamna în vârst!, de pe locul 14E, "i au schimbat 
câteva vorbe "i cu cuplul de tineri c!s!tori$i de pe ultimele 
locuri. În timpul evacu!rii, când fumul devine tot mai dens "i 
o singur! respira$ie te poate duce la le"in, iar temperatura 
devine insuportabil!, ace"ti profesioni"ti încearc! s! scoat! 
to$i pasagerii din avion. &i pe gemeni, "i pe vârstnica 
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simpatic!, "i pe tinerii c!s!tori#i. Pe lista victimelor unei eva-
cu!ri de urgen#! se g!se"te întotdeauna "i un înso#itor de bord, 
dac! nu mai mul#i. Pentru mine este aceea"i imagine cu cea în 
care pompierii urc! în fug! scara, spre incendiu, în timp ce to#i 
ceilal#i o coboar! panica#i, c!utându-"i salvarea.

A"a s-a întâmplat în 1985, pe pista aeroportului Manchester, 
dup! o explozie urmat! de un incendiu sever la unul dintre 
motoare, care a dus la întreruperea decol!rii "i la evacuarea 
de urgen#! "i unde, din cauza fumului dens "i toxic, au murit 
55 de oameni, doi dintre ei $ind stewarzi a%a#i în proximi-
tatea ie"irilor din avion. Atunci, patru dintre înso#itorii de 
bord au fost decora#i de regin!, doi post-mortem, „Pentru 
 sân gele-rece, curajul extraordinar "i devotamentul de care 
au dat dovad! "i pentru ca au r!mas la post "i au salvat multe 
vie#i”. Au sc!pat cu via#! 82 de pasageri.

La fel s-a întâmplat "i la Moscova, în mai 2019, la evacuarea 
de urgen#! dintr-un avion în %!c!ri, când unul dintre înso#itorii 
de bord s-a a%at printre cele 41 de victime ale acelui accident. 
Ori de câte ori se pierd vie#i omene"ti în aceste accidente – eve-
nimente care din fericire sunt mai rare –, printre deceda#i se 
num!r! "i înso#itori de zbor. Nu pentru c! n-ar $ putut ie"i pri-
mii, ci pentru c! î"i iau meseria în cel mai serios mod cu 
putin#!. Ei sunt înso#itorii de zbor cu care te întâlne"ti când 
c!l!tore"ti cu avionul. &i merit! tot respectul nostru.

Cine sunt cei din echipa ta c!rora le acorzi mai pu#in! 
aten#ie "i pe care-i iei mai din scurt? Dac! ne imagin!m c! ai 
de traversat o pr!pastie de 10 metri "i tu ai o scândur! de 7 
metri, iar altcineva una de 3 metri, te po#i l!uda cât vrei c! 
scândura ta e mai lung!, dar este evident c!, '!r! scândura 
cealalt!, nu po#i traversa pr!pastia, nu?
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