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Managementul resurselor umane cuprinde acele ac�vităţi prin care se 
op�mizează performanţa oamenilor dintr-o organizaţie, precum şi relaţiile 
dintre acestea.
 

Fiecare organizaţie combină în diferite proporţii resurse materiale, resurse 
financiare, resurse informaţionale şi resurse umane pentru a produce bunuri 
şi servicii. Dintre toate acestea, resursele umane sunt cele mai importante, 
ele fiind vitale pentru asigurarea succesului oricărei afaceri. Fără angajaţi 
capabili, o firmă produce ineficient şi riscă falimentul. Preocuparea de a avea 
angajaţi de calitate fiind aşadar, pe deplin jus�ficată, managementul 
resurselor umane este consecinţa firească a acestei preocupări şi constă într-
o serie de acţiuni menite să influenţeze performanţele personalului firmei.

Managementul resurselor umane permite managerilor să analizeze mai bine 
problemele angajaţilor şi să găsească soluţii mai bune. Resursa umană 
reprezintă una dintre cele mai noi inves�ţii financiare ale firmei. Pentru a o 
folosi cu succes, ea trebuie dezvoltată. Acest lucru face din managementul 
resurselor umane o ac�vitate mai complexă decât simpla angajare, 
concediere sau conducere a unor oameni pentru a a�nge rezultate în urma 
cărora, ei sunt recompensaţi corespunzător.

Principalul obiec�v al managementului resurselor umane îl cons�tuie 
creşterea performanţei, adică a eficienţei cu care o organizaţie îşi foloseşte 
resursele (financiare, tehnice, informaţionale).

Această creștere a performanței depinde în mare măsură de mo�vația și 
gradul de implicare al angajaților. În acest sens, mo�vația poate fi definită ca 
fiind procesul de selecție, orientare și menținere a comportamentului uman 
în funcție de anumite nevoi și aspirații. 
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Pentru a înţelege mo�varea, managerii trebuie, mai întâi, să 
înţeleagă mo�vele pentru care indivizii se comportă într-un anume 
fel şi pentru care au anumite reacţii în situaţii ameninţătoare sau 
prin care se încearcă influenţarea. Mo�varea este un proces intern, 
iar nu un impera�v care poate fi impus din exterior.

Rolul mo�vației nu se limitează la a-i face pe oameni să muncească, 
ci merge până la a-i face să muncească bine, lucru care implică 
u�lizarea integrală a resurselor fizice și intelectuale de care dispun 
aceș�a.

Specialiș�i în domeniu afirmă faptul că mo�vația are și trei 
componente:

ce anume încearcă să facă o persoanădirecția

cât de intens încearcăefortul

cât timp continuă să încercepersistența

Performance
Motivation

Ability

Environment= + +
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MOTIVAȚIA

NEGATIVĂ

POZITIVĂ

siguranța locului de muncă 
câș�guri băneș�; 

respect ș i s tatut s ocial c e d eriv ă d in p ostul 
ocupat, p res�giul o rganizației, 

departamentului s au e chipei î n c are s e 
realizează a c�vități 

semnificația umanitară a ac�vităților 
desfășurate (ac�vități de educație, de 

asistență socială ș.a.)

punerea î n v aloare a  c apacităților p rofesionale 
(talent, a p�tudini, f ormare p rofesională)

nevoia de a obține recunoașterea celorlalți 
și de a simți bine în compania lor 

legată de a ș�, a cunoaște, a înțelege și care 
se manifestă sub forma curiozității față de 

nou, de complexitate

�p primi�v de mo�vație bazat pe 
amenințare, pedeapsă, constrângeri etc.

generată de folosirea unor factori 
mo�vaționali aversivi

FORMELE MOTIVAȚIEI

Motivaţia este procesul care activează, orientează 
și menţine comportamentul angajaţilor spre 
atingerea unui scop.



5

Vorbim de factorii de personalitate care sunt 
reprezentați de nevoile sau aspirațiile care îl 
influențează pe individ să adopte un comportament 
precis sau să se deplaseze într-o direcție anume. 

Printre aceș� factori putem amin�: 

• nevoia de cunoaștere și auto-dezvoltare;
• plăcerea de a lucra ceva anume;
• responsabilitatea (sen�mentul că munca ta este importantă 

și că ai control asupra propriilor tale resurse);
• libertatea de a acționa;
• posibilități de u�lizare și dezvoltare a ap�tudinilor și 

capacităților individuale;
• oportunități de avansare.

Mo�vația intrinsecă

TIPURI DE MOTIVAȚIE

Mo�vația la locul de muncă poate apărea în două 
moduri. Mai întâi, oamenii pot să se mo�veze pe ei 
înșiși prin căutarea, găsirea și desfășurarea unei 
munci (sau dându-li-se o muncă) de natură să le 
sa�sfacă nevoile. În al doilea rând, oamenii pot fi 
mo�vați prin management, cu ajutorul unor metode 
cum ar fi remunerare, promovare, laudă etc. 
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Cu alte cuvinte, vorbim:

• de pedepse: măsurile disciplinare, reținerile din salariu sau cri�cile.
• de recompense: majorările salariale, laudele sau promovarea; 

TEORII ALE MOTIVAȚIEI

A mo�va un angajat nu reprezintă o sarcină ușoară 
pentru un manager, pentru că el ar trebui să adapteze 
eforturile sale la par�cularitățile fiecărui angajat în 
parte, în mod fundamental diferit de alți angajați (în 
ceea ce privește a�tudinile, comportamentele, 
obiec�vele, istoricul fiecăruia), și în mod par�cular, la 
nevoile specifice fiecăruia.

În realitate, pentru ac�vitatea organizațională din 
orice ins�tuție este importantă iden�ficarea unor 
mo�vații comune, importante pentru majoritatea 
angajaților și implementarea unor măsuri de 
sa�sfacere a acestora cu scopul obținerii de efecte 
pozi�ve asupra sa�sfacției angajaților și asupra 
randamentului organizațional.

Reprezintă ceea ce se face cu oamenii sau pentru 
ei, în ideea de a-i mo�va. As�el, persoana poate 
fi constrânsă să nu facă ceva sau este s�mulată 
să acționeze într-o direcție predeterminată. 

Mo�vația extrinsecă



Managerii trebuie să înţeleagă strategiile de 
mo�vare, modul în care acestea au succes sau 
eşuează pe baza modului în care reuşesc să 
influenţeze mo�vaţiile interne ale angajaţilor. Teoriile 
nevoilor umane furnizează o privire de detaliu asupra 
a ceea ce înseamnă mo�varea.

De-a lungul �mpului au fost enunțate numeroase 
teorii despre ceea ce îi mo�vează pe oameni în cadrul 
unui climat organizațional. În cele ce urmează voi 
amin� cele mai cunoscute dintre aceste teorii care au 
fost elaborate în acest sens și care stau la baza altor 
teorii apărute.
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S�mă

Aparență

Securitate

Fiziologie

Potențialul maxim

Eul

Socialul

Fizicul

Biologicul

Auto-
împlinire

Ierarhia nevoilor a lui Maslow

recunoaște existența a cinci categorii de  / trebuințe
nevoi, clasificate ierarhic, de la cele primi�ve la cele 
mai civilizate. As�el, individul caută să își sa�sfacă 
mai întâi trebuințele fiziologice (apă, hrană, adăpost, 
ape�t), de securitate (protecție împotriva pericolelor, 
amenințărilor, privațiunilor) și apoi se gândește la 
nevoi sociale (apartenență, acceptare, prietenie), 
nevoia de s�mă de sine (respect de sine, reputație, 
condiție socială) și nevoia de auto-actualizare 
(necesitatea dezvoltării con�nue a personalității). 
Conform acestei teorii, dacă o necesitate de ordin 
superior nu este sa�sfăcută, persoana nu va reveni la 
o necesitate de ordin inferior care a fost sa�sfăcută.

Teoria „Piramida nevoilor” - 
Abraham Maslow



5

a propus o teorie similară cu cea a lui Maslow, în 
sensul că și el recunoaște că  se află într-o trebuințele
strânsă relație cu mo�vația. Însă, în cercetările sale 
nu face o ierarhie strictă a trebuințelor, ci le clasează 
în trei mari categorii: trebuințe de existență (similare 
cu cele fiziologice și cu cele de securitate la Maslow), 
de relaționare (se direcționează spre comunicarea cu 
ceilalți, spre interacțiune și schimbul de sen�mente – 
fiind similare nevoilor de apartenență și celor de 
s�mă din ierarhia lui Maslow) și de dezvoltare / 
creștere (similare nevoilor de auto îndeplinire la 
Maslow, acestea sunt focalizate pe u�lizarea maximă 
a potențialului individului, pe dezvoltarea crea�vă a 
unor noi deprinderi și abilități, pe autorealizare). 
Ceea ce diferă însă între cele două teorii este faptul că 
la Alderfer nesa�sfacerea unei nevoi superioare (de 
genul celei de dezvoltare) pentru o persoană va putea 
fi un factor mo�vator pentru reîntărirea nevoilor de 
relaționare ori de existență. 

Acesta pornește de la ideea că nevoile reprezintă o 
reflectare a unor caracteris�ci personale cu o anumită 
stabilitate, caracteris�ci ce s-au sedimentat prin 
interacțiunea anterioară a individului cu mediul social. 
Intenția sa nu a fost de a determina succesiunea 
apariției acestor trebuințe ci de a explica cum nevoile 
influențează comportamentul în mediul său de muncă. 
Este vorba de trebuințele de realizare, de afiliere și de 
putere. Cu toate că aceste nevoi reprezintă indicatori, 
ele nu sunt singurele responsabile de comportamentul 
persoanelor.

Teoria nevoilor dobândite – 
David McClelland

9

Teoria ERD – 
Clayton Alderfer 
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Conform acestei teorii, indivizii mai degrabă aleg în 
mod rațional comportamente pe care le es�mează 
cele mai potrivite pentru a a�nge obiec�vele lor, 
implicându-se mo�vațional, decât adoptă în mod 
automat comportamente declanșate de ac�varea 
unor nevoi. În esență, această teorie vorbește de trei 
variabile cheie: valență, instrumentalitate, expectanță. 
Valența reprezintă valoarea, nivelul de sa�sfacție pe 
care individul se așteaptă să îl aibă din rezultatele 
muncii lui.  poate fi nega�vă (atunci când Valența
individul consideră rezultatele neplăcute – de ex. 
conflicte, oboseală, supraîncărcare), nulă (atunci când 
recompensele îl lasă indiferent) sau pozi�vă (atunci 
când consecințele sunt cele dorite – salariu mare, 
autonomie, susținere socială).  Instrumentalitatea
este credința că dacă facem un lucru, acesta va duce la 
un alt lucru (de ex. produc�vitatea să conducă la un alt 
rezultat, cum ar fi un salariu mai bun). Și ea poate fi 
mică – atunci când i se cere unui salariat să aibă un 
randament mai bun pentru salvarea organizației, chiar 
dacă salariile s-au redus, nulă - când salariatul nu vede 
nici o legătură între randament și remunerare, sau 
mare - când angajatul crede că va obține recompense. 
Expectanța reprezintă probabilitatea ca o acțiune sau 
un efort să ducă la un alt rezultat. În majoritatea 
cazurilor, angajatul vede o legătură între eforturile 
depuse și randamentul obținut. 

Produsul celor trei elemente îl reprezintă mo�vația. 
Aceasta va fi cu atât mai mare cu cât valența, 
Instrumentalitatea și expectanța vor fi mari. 

Teoria așteptărilor angajatului - 
Teoria lui Victor Vroom
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Cercetările pe care acest autor le-a elaborat au dus la 
concluzia că persoana posedă două grupe de 
trebuințe fundamentale: 

a) trebuința de confort fizic sau psihic, nevoia de a 
evita situații penibile și disconfortul. As�el vorbim aici 
de  - factori extrinseci, asociați factori de igienă
mediului de muncă: salariul, statutul deținut, 
securitatea postului, condițiile de lucru, nivelul și 
calitatea controlului, poli�ca și procedurile 
companiei, relațiile interpersonale;

b) trebuințe de dezvoltare profesională, auto-
realizare și de recunoaștere. Vorbim as�el de factori 
mo�vaționali - factori intrinseci, referitori la natura 
muncii: reușita, considerația, responsabilitățile și 
avansarea etc. 

Teoria celor doi factori – 
Teoria lui Frederik Herzberg

Această teorie afirmă că mo�vația și performanța sunt 
mai mari atunci când individului i se stabilesc obiec�ve 
specifice, când obiec�vele sunt dificile dar acceptate și 
când există feedback în legătură cu performanța. 
Par�ciparea individului la stabilirea obiec�velor este 
importantă, ca metodă de obținere a acordului de 
stabilire de obiec�ve mai înalte. De asemenea, cu cât 
obiec�vele sunt mai bine precizate, cu atât angajații 
ș�u mai bine ce se așteaptă de la ei, le acceptă mai bine 
și adoptă comportamente mai adecvate. Obiec�vele 
dificile, ridicate, trebuie agreate de către angajați, 
realizarea lor fiind însoțită de îndrumarea și consilierea 
managerilor. După stabilirea obiec�velor este 
important și feedback-ul regulat asupra rezultatelor 
eforturilor. Acesta este vital pentru păstrarea 
mo�vației, mai ales în direcția realizării unor obiec�ve 
și mai înalte.

Teoria obiec�velor – 
Teoria lui Latham și E. Locke
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Această teorie abordează percepțiile pe care le au 
oamenii despre modul cum sunt tratați în comparație 
cu alții. Teoria echității afirmă prac�c că oamenii sunt 
mai bine mo�vați dacă sunt tratați echitabil și sunt 
demo�vați dacă sunt tratați inechitabil. A fi tratat 
echitabil înseamnă a fi tratat corect și imparțial în 
comparație cu un alt grup de oameni sau o altă 
persoană relevantă. Teoria echității se bazează pe 
raportul intrări - ieșiri în raportul de muncă. Intrările 
sunt reprezentate în mod esențial de contribuția 
individului la ac�vitatea organizației, cum ar fi 
școlaritatea, competența, loialitatea, crea�vitatea, 
randamentul etc. Ieșirile se referă la tot ceea ce 
individul primește de la organizație în schimbul 
contribuției sale, cum ar fi salariul, recunoașterea, 
avantaje sociale, progresul în carieră etc. Echitatea 
acestor intrări și ieșiri depind de perceperea 
individului implicat ca fiind subapreciat sau 
supraapreciat. În funcție de această percepție, el 
poate modifica raportul intrărilor și al ieșirilor, 
randamentul, performanța, mo�vația.

Teoria echității – 
Teoria lui S. Adams
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Din perspec�va mo�vației, putem regăsi următoarele �puri de angajați într-o organizație:
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De multe ori ne întrebăm, în diverse situații, ce îi mo�vează pe oameni să 
realizeze anumite lucruri sau să se implice în anumite ac�vități. Și atunci 
observăm că acțiunile ce derivă din comportamentul lor au la bază:

Motive fiziologice

De-a lungul �mpului au fost realizate numeroase cercetări cu privire la modul 
cum influențează nevoile primare comportamentul persoanelor. În anumite 
condiții (de exemplu de foame sau sete), asemenea persoane sunt mo�vate să 
reacționeze într-un mod sau altul, în funcție de personalitatea fiecăreia. 

Motive de afiliere

Nevoia de afiliere reprezintă necesitatea de a menține relații sociale cu alte 
persoane. Conform numeroaselor studii, oamenii simt această nevoie de 
afiliere din diverse mo�ve, unele dintre cele mai puternice. Aceste mo�ve pot 
influența definitoriu viața oamenilor, în funcție de sa�sfacerea sau 
nesa�sfacerea nevoilor ce aparțin acestei categorii. 

Motive de aprobare socială

În strânsă legătură cu nevoia de afiliere se află nevoia de aprobare socială. O 
parte din comportamentul social se poate explica prin aceasta din urmă. 
Nevoia de aprobare socială reprezintă un factor pozi�v din punctul de vedere 
al integrării sociale, ea susținând comportamentul social prin aceea că, prin 
intermediul ei, poți iden�fica modul în care o persoană se va raporta la ceilalți. 
As�el, nevoia de aprobare socială este nuanțată de acceptarea socială, ceea ce 
implică și noțiunea de conformism. 
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Motive de putere

Motive de cunoaștere (curiozitatea)

Curiozitatea joacă un rol extrem de important în procesul de supraviețuire atât 
la oameni, cât și la animale. Această nevoie își găsește rezolvarea prin 
intermediul ac�vității de explorare (curiozitatea se pare că este o nevoie 
înnăscută, încadrată în categoria mo�velor intrinseci). În acest sens, 
comportamentul este în mod semnifica�v ghidat de curiozitate, iar factorul 
advers, de reducere a dorinței de explorare, poate fi teama sau dorința de a fi 
precaut. 

Motive de realizare

Mo�vația de realizare reprezintă o componentă importantă a procesului de 
profesionalizare a fiecăruia dintre noi. Nevoia de realizare este cea care 
determină așteptările pe care le avem în a îndeplini cu succes o anumită 
sarcină. Valoarea acestor obiec�ve vor depinde de nivelul la care credem că ele 
se vor realiza. Cei care sunt mo�vați de această trebuință încearcă să a�ngă 
standarde de excelență. Indiferent dacă vor exista sau nu o recunoaștere, 
laude, bani, nevoia este puternic susținută intrinsec, persoanele depunând un 
efort destul de mare pentru a obține cele mai bune rezultate.

Fiecare dintre noi acționează pe baza unei rețele complexe a acestor mo�ve 
(fiziologice, de afiliere, aprobare, putere, realizare, la care se adaugă și altele, 
cum ar fi, agresivitatea, independența etc.) fiind definiți de obicei, de gradul de 
dezvoltare mai ridicat a uneia dintre acestea. Toate, însă, pot fi dezvoltate și 
op�mizate, chiar și cele fiziologice, într-o anumită măsură. 

Studiile au arătat că există persoane cu o nevoie de putere mai mare decât a 
celor din jur, care se dezvoltă în direcția unei caracteris�ci de personalitate – 
similar nevoii de afiliere, realizare și aprobare socială. Această tendință se 
manifestă prin faptul că indivizii resimt necesitatea dominării celorlalți, 
încearcă nevoia să îi supună controlului pe cei care se află în apropierea lor. 
As�el, unele persoane pe care le cunoaștem sunt mai interesate decât altele 
de succes, bani, poziție socială, aprobarea celorlalți, puterea și dominanța în 
grup etc. Nevoia de putere se focalizează pe impactul asupra celorlalți, pe 
controlul lor.
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Din ac�vitatea de zi cu zi a managerilor, putem iden�fica o serie de strategii de 
mo�vare, repec�v de influențare a angajaților la locul de muncă. Dintre 
acestea, le menționăm pe cele mai des întâlnite:

Probabil nici o altă metodă nu este mai bine înţeleasă şi pusă în prac�că decât 
aceasta. Îmbunătăţirea performanţelor va determina acordarea unor 
recompense (creşteri salariale, prime, promovări etc.); în cazul în care acest 
lucru nu va avea loc, vor fi aplicate pedepse (concedieri, transferări, refuzarea 
creşterilor salariale sau a promovărilor). Această metodă reprezintă de fapt un 
schimb: îmbunătăţirea comportamentului angajatului în schimbul 
recompenselor oferite de angajator. Pentru a se angaja într-un asemenea 
schimb, este estenţial ca angajatul să poată avea performanţe mai bune, iar 
managerul să poată oferi recompensele sau să aplice pedepsele anunţate.

Recompensa / pedeapsa

Dintotdeauna s-a pus problema banilor ca mo�vator, plecându-se de la 
întrebarea dacă oamenii muncesc mai bine în situaţia în care sunt plă�ţi mai 
bine. Cercetările au arătat însă că există factori mai importanţi – oamenii 
muncesc mai bine în condiţiile în care li se oferă mai multă autonomie, o mai 
mare abilitate de a influenţa condiţiile de muncă sau o muncă mai 
sa�sfăcătoare. Cercetările arată că banii sunt importanţi din două mo�ve: 
puterea lor de cumpărare de bunuri sau servicii care sunt necesare oamenilor 
şi faptul că reprezintă un simbol al valorii unei persoane într-o organizaţie. 
Banii pot fi folosiţi ca mo�vator în anumite condiţii: dacă se poate demonstra 
existenţa unei legături între performanţe şi plată; dacă plata este cu adevărat 
importantă pentru oameni şi dacă performanţele ridicate sunt cu adevărat 
recunoscute şi recompensate.

Plata ca recompensă



În �mp ce aproape toate strategiile de influenţare sunt asociate unui anumit 
�p de recompense, diferenţa dintre oferirea unui set de recompense sau 
pedepse externe şi apelarea la relaţii este semnifica�vă. Respectul faţă de o 
persoană sau o datorie faţă de acea persoană pot fi mo�vaţii suficient de 
puternice cât să determine pe cineva să acţioneze la cerere.

Este posibilă combinarea influenţei interpersonale cu recompensele sau 
pedepsele. Dacă relaţia cu superiorul este suficient de importantă, subalternul 
va reacţiona la ameninţarea pierderii prieteniei sau a respectului, acţionând 
aşa cum i se solicită.

Relații personale

Uneori oamenii sunt influenţaţi să îşi modifice performanţele și să se angajeze 
as�el în schimbarea comportamentului datorită faptului că cererea are sens şi 
pentru că o înţeleg (este în acord cu valorile şi interesele lor).

Pentru a putea folosi această strategie, managerul trebuie să deţină date şi 
informaţii pe baza cărora să poată explica necesitatea schimbării 
comportamentului. Pentru a-şi schimba comportamentul, oamenii trebuie să 
înţeleagă mo�vele acestei schimbări. 

Legitimitatea cererii
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Banii îi mo�vează doar pe unii oameni. Un manager trebuie să înţeleagă 
sistemul de nevoi al angajaților şi să aibă abilitatea de a sa�sface aceste nevoi 
în limitele impuse de organizaţie.

Dovezile cercetărilor cu privire la modificarea comportamentului arată că 
oferirea de recompense pentru îmbunătăţirea comportamentului are 
rezultate vizibile, dar că strategiile bazate pe pedepse nu sunt mo�vante.
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Strategia de influenţare directă pe care o adoptă un 
manager depinde parţial de sistemul de valori al 
managerului. Dacă managerul pune preţ pe relaţiile 
personale, se va folosi în mod conş�ent sau 
inconş�ent de acest punct de pornire în influenţarea 
subalternilor. Alţi manageri nu folosesc niciodată 
relaţiile personale ca modalitate de influenţare. 

Aceș� manageri au însă în vedere faptul că atunci 
când sunt �neri, nesiguri şi încearcă să răzbată, 
oamenii pot pune preţ pe lucrurile care reprezintă 
nevoile de pe primele nivele ale ierarhiei nevoilor lui 
Maslow (nevoi fiziologice, de securitate, de 
apartenență). Odată ce ajung să controleze aceste 
nevoi, devin mai preocupaţi de sa�sfacerea nevoilor 
de pe nivelele superioare. Managerii trebuie să fie la 
curent cu aceste schimbări, pentru a nu risca să se 
adreseze unor nevoi deja sa�sfăcute şi care nu îi mai 
preocupă pe angajaţi.  

Managerii pot influenţa comportamentul angajaţilor 
nu doar prin u�lizarea interacţiunii directe, ci şi prin 
modificarea naturii mediului de lucru, pe baza 
presupunerii că factorii situaţiei schimbate vor intra 
în contact cu forţele mo�vaţionale ale angajaţilor, 
determinând creşterea performanţelor.

O modalitate de a modifica mediul de lucru este creşterea par�cipării la 
procesul de planificare, stabilire de obiec�ve şi luare de decizii. Un as�el de 
sistem este managementul prin obiec�ve.

Implicare / participare
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Un alt mod de îmbunătăţire a unui mediu de lucru monoton, lipsit de provocări 
şi nemo�vant îl reprezintă programul de lărgire a posturilor. Oamenii pot fi 
sa�sfăcuţi sau nesa�sfăcuţi de factori ca salariul, beneficiile sau condiţiile de 
muncă, dar acestea nu îi pot mo�va pe angajați. Mo�varea face apel la 
sen�mente mai adânci de creştere şi dezvoltare. Acordarea unei mai mari 
atenţii factorilor de sa�sfacţie dintr-o situaţie (plată, condiţii de muncă, relaţii 
umane) îi pot determina pe oameni să fie mai sa�sfăcuţi (sau mai puţin 
sa�sfăcuţi), dar nu va determina creşterea performanţelor decât dacă are loc 
îmbogăţirea postului. Postul, prin structura sa, trebuie să ofere mai multe 
provocări, posibilitatea de dezvoltare personală sau profesională, mai multă 
recunoaştere şi o senzaţie mai puternică a contribuţiei.

Managerul este confruntat cu luarea unei decizii strategice în încercarea de a 
influenţa schimbarea performanţelor: trebuie să stabilească dacă este mai 
eficientă influenţarea directă sau dacă ar da rezultate mai bune îmbogăţirea 
postului.

U�lizarea cercurilor de calitate pentru angajați reprezintă o schimbare 
situaţională majoră. Muncitorilor li se permite să se grupeze în 
echipe/departamente. Echipa sau cercul de angajați se adună pentru a discuta 
despre companie, departament, post sau probleme specifice, pentru a 
inves�ga factorii care determină scăderea rezultatelor şi pentru a face 
recomandări conducerii. Aproape toate programele care presupun crearea de 
cercuri de calitate necesită luarea în serios a tuturor suges�ilor angajaților. 
Programele cercurilor de calitate includ dimensiunea implicare/par�cipare şi 
pot conduce la schimbări ale muncii în acord cu orientările îmbogăţirii 
postului.

Cercurile de calitate

Îmbogățirea postului
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O strategie folosită în mod uzual în anumite arii ale organizaţiilor presupune 
aşezarea pe poziţii de concurenţă a unor indivizi sau a unor unităţi. Se pleacă 
de la ideea că oamenii vor fi mo�vaţi să îşi crească performanţele în situaţia în 
care li se va oferi posibilitatea de a câş�ga. 

Dovezile privind eficacitatea compe�ţiei interne sunt neconcludente. Indivizii 
cu spirit de compe�ţie dezvoltat sunt mo�vaţi de oportunitatea de a se supune 
unui test prin raportare la alţii şi de a câş�ga. Alţii sunt in�midaţi de compe�ţie, 
devin neliniş�ţi şi au performanţe scăzute în situaţii de compe�ţie.

Competiția

Feedback sau strategii de furnizare de informaţii

Majoritatea programelor de modificare a comportamentului folosesc 
furnizarea de informaţii ca element important în obţinerea de performanţe 
mai ridicate. Pe măsură ce oamenii definesc obiec�ve de îmbunătăţire a 
performanţelor, managerul urmăreşte schimbarea în ceea ce priveşte 
rezultatele, prezintă angajatului aceste rezultate şi îl încurajează, laudă şi 
sprijină. Prac�ca uzuală a îmbinării laudelor şi recunoaşterii cu furnizarea de 
informaţii reprezintă o schimbare a s�lului pentru mulţi manageri, care petrec 
mai mult �mp interacţionând cu subalternii. Acest lucru este o explicaţie 
suficientă pentru succesul programelor de modificare a comportamentului.
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Managerii sunt în permanenţă preocupaţi de modul în care îşi pot mo�va 
(influenţa) oamenii să lucreze mai bine, plecându-se de la ideea că un manager 
poate lua măsuri care vor avea un efect asupra can�tăţii şi calităţii 
performanţelor angajaţilor. De exemplu, un manager poate fi preocupat de cum 
să îşi determine angajaţii să producă mai mult, poate fi interesat să determine o 
creştere a calităţii muncii lor, sau să îi convingă să petreacă mai puţin �mp 
recreându-se şi mai mult �mp gândindu-se la munca şi la carierele lor.

Puterea de a-şi schimba comportamentul aparţine 
persoanei al cărui comportament încearcă să îl 
modifice conducerea, mo�varea fiind as�el un proces 
care se desfăşoară în interiorul unei persoane. 
Problema managerului este să găsească o strategie 
prin care să intre în contact cu starea interioară a 
angajatului, determinându-l să fie mo�vat, să 
acţioneze sub impulsul propriilor sen�mente. Deşi 
managerii se întreabă adesea cum pot mo�va pe 
cineva, se pare că nu ei sunt cei care îi mo�vează pe 
subalterni. Oamenii sunt mo�vaţi sau demo�vaţi în 
funcţie de starea lor interioară. În încercarea 
managerilor de a influenţa această stare interioară, 
cea mai potrivită abordare este aceea de a încerca să 
influenţeze mo�varea oamenilor.
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Pentru a funcţiona şi a fi viabile într-o lume compe��vă, 
organizaţiile trebuie să îşi mo�veze oamenii să facă 
următoarele lucruri:

Dacă toate organizaţiile dintr-un domeniu au 
tehnologii similare, lesne de înțeles că organizația 
care beneficiază de un avantaj este cea care rezolvă 
cel mai bine problema mo�vării. Dacă angajaţii de pe 
toate nivelele sunt mo�vaţi să rămână în cadrul 
organizaţiei, să îşi facă treaba la cel mai înalt nivel de 
eficacitate posibil şi să încerce să facă lucrurile mai 
bine, organizaţia respec�vă este eficace într-o mai 
mare măsură decât cele în care performanţele sunt 
sub standard şi în care nimeni nu încearcă să inoveze 
sau să găsească modalităţi de creştere a nivelului de 
performanţe.

Să se alăture organizaţiei şi să rămână în ea.1

Să îndeplinească sarcinile pentru care au fost 

angajați.
2

Să adopte un comportament creativ, spontan şi 

inovativ.
3
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Observă Vede Prevede

Observă ceea ce alții nu observă 

(constată lucrurile care merg bine și mai puțin bine în echipă)

Vede ceea ce alții nu văd 

(în baza constatărilor, concluzionează și formulează recomandări)

Prevede anumite probleme, în baza a ceea ce observă și vede 

(intuiție managerială)
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În ac�vitatea noastră de zi cu zi, ar trebui să ne 
asigurăm că noi, nu doar respectăm oamenii și mediul 
în care trăim, ci încercăm să le înțelegem preocupările 
și aspirațiile și le permitem să-și păstreze un standard 
de viață decent. Să ținem seama de problemele lor 
atunci când elaborăm strategii și creștem ca firmă! 

Trebuie să existe un echilibru între profesia noastră, 
mediul de lucru și propriile persoane pentru a nu 
deveni vic�me ale unor situații generatoare de stres, 
care să ne transforme în mod nega�v sau chiar să ne 
împingă la sinucidere.

”
”

Noi eram în căutare de angajați, în schimb am găsit oameni.    

                                                                            (Anita Roddick)
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02

Să lucrăm într-un mediu 
prietenos și suficient de 
flexibil  as�el încât să 
poate fi adaptat propriilor 
necesități de schimbare.

01

Cerințele profesiei să 
fie rezonabile.

Armonia 
muncă - viață

muncă

prieteni

propria 
persoană

familie

comunitate

03

Cel mai important element 
eș� TU. Ap�tudinile cu care 
eș� înzestrat și ceea ce te 
pasionează îți poate produce 
energie și produc�vitate în 
diferitele roluri pe care le vei 
avea de îndeplinit.

Pentru a găsi și a fi în  trebuie ca:ARMONIE PROFESIONALĂ
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Managerii de resurse umane pot avea o contribuție 
importantă în această producere a echilibrului, prin:

• program de lucru și condiții de muncă flexibile (de ex. 
program de lucru adaptat sănătății persoanelor; 
reducerea săptămânii de lucru – 4 zile în loc de 5 
pentru norme parțiale, redistribuirea ac�vităților);

• oferirea de consiliere angajaților când se confruntă 
cu anumite probleme;

• ges�onarea personală a propriei eficiențe;
• acordarea de consiliere familială pentru cupluri;
• organizarea de întâlniri/ateliere de lucru pentru 

dezvoltarea ap�tudinilor;
• organizarea de ateliere de lucru pe probleme de 

sănătate, diete, alimentație sănătoasă;
• oferirea de consiliere individuală și de grup în ceea ce 

privește ges�onarea stresului;
• organizarea de ateliere de lucru pentru ges�onarea 

personală a propriilor resurse financiare;
• elaborarea de programe de ges�onare a �mpului;
• implicare în viața comunității – voluntariat pentru 

diverse cauze;
• munca la domiciliu etc.;
• organizarea de ateliere de lucru pe probleme de 

sănătate, diete, alimentație sănătoasă;
• oferirea de consiliere individ și de grup în ceea ce 

privește ges�onarea stresului;
• organizarea de ateliere de lucru pentru ges�onarea 

personală a propriilor resurse financiare;
• elaborarea de programe de ges�onare a �mpului;
• implicare în viața comunității – voluntariat pentru 

diverse cauze;
• munca la domiciliu etc. 
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Echilibrul

munca viața personală

Echilibrul între muncă și viața personală poate avea efecte pozi�ve asupra companiei prin:
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Mo�varea non-financiară înseamnă implementarea unui sistem de Recompensă și 
Recunoaștere.

Scopul mo�vării non-financiare este acela de a crește produc�vitatea firmei, de a-i 
îmbunătăți calitatea, de a avea angajați mulțumiți, lucru care duce direct la creșterea 
performanței angajaților.

Mo�varea nonfinanciară include acţiuni cum sunt:

• construirea unui climat de valorizare a muncii bine 
făcute (lauda din partea superiorului, diplome, medalii, 
semne dis�nc�ve în echipamentul de lucru);

• asigurarea unor finaluri de carieră construc�ve;
• mul�plicarea situaţiilor concurenţiale de muncă pe baza 

diversificării sarcinilor pentru a solicita întregul 
potenţial produc�v al angaja�lor;

• înlăturarea barierelor birocra�ce, organizatorice şi a 
celor legate de condiţiile de muncă;

• organizarea compe�ţiei intraorganizaţionale între 
indivizi şi grupuri pe baza definirii clare a criteriilor şi 
obiec�velor în conformitate cu un regulament 
prestabilit care să conducă simultan la potențarea 
cooperării.
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• program de lucru flexibil care să sprijine realizarea echilibrului între viața 
personală și cea profesională;

• condiții de muncă adecvate;

• mediu de lucru legal și sigur;

• prezența unui set de reguli foarte clare, precum și a unor sarcini clare, de 
preferat în raport cu ceea ce ș�e angajatul să facă cel mai bine;

• acceptarea greșelilor de muncă, evitarea cri�cii și prac�carea feedback-ului 
construc�v;

• premierea meritelor deosebite;

• respectarea angajaților;

• sistem decizional rapid;

• transparența managerială;

• mesaje mo�vatoare de recunoaștere;

• cadouri/mici atenții simbolice din vacanță;

• managerului să-i pese de oamenii săi ca persoane, nu numai ca angajați;

• felicitarea și încurajarea echipei pentru ac�vitatea prestată;
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• susținerea angajaților atunci când întâmpină provocări în îndeplinirea 
sarcinilor;

• ședințe / întâlniri față în față cu angajații eficiente, în cadrul cărora să se 
găsească soluții la problemele apărute în cadrul companiei și nu pentru a 
găsi țapi ispășitori;

• mail-uri de informare cu privire la unele ac�vități, evenimente;

• mesaje de informare, de mulțumire, de sărbătorire a zilei de naștere a 
angajaților pe pagina de facebook creată doar pentru angajații companiei;

• o echipă care, folosind un buget redus, să se ocupe de mo�varea 
angajaților;

• sărbătorirea zilei de naștere a angajaților;

• ieșiri în oraș cu diverse mo�ve;

• interes pentru crearea și menținerea unei atmosfere colegiale între 
angajați; 

• respectul pentru și între angajați;

• tratarea corectă a tuturor angajaților prin repar�zarea clară a sarcinilor, prin 
fixarea unor obiec�ve realiste, prin aplicare de măsuri s�mula�ve, prin 
acordare de încredere angajaților;

•  existența unui sistem de promovare transparent la care orice angajat poate 
avea acces;
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• posibilitatea fiecărui angajat să învețe lucruri noi, să fie apreciat pentru ceea 
ce face, să îi fie cri�cată munca doar cu mo�v întemeiat, să ș�e clar ce 
sarcini are de îndeplinit, să aibă un nivel de autoritate sa�sfăcător, să existe 
un sistem salarial transparent, să îi fie ascultate părerile, să aibă colegi care-
și fac treaba;

• �chete de masă, �chete cadou, vouchere diverse;

• facilități pentru petrecerea �mpului liber (vouchere de vacanțe/mini-
vacanțe);

• training-uri de dezvoltare personală;

• training-uri de dezvoltare profesională (team-building-uri, cursuri etc.);

• abonamente la programe de sport și wellness, în funcție de performanțe;

• bilete la teatru, galerii de artă, film, concerte, evenimente spor�ve etc.;

• programe/vouchere pentru modă și frumusețe;

• abonamente la clinici private și asigurări private de sănătate;

• decontarea transportului;

• reduceri sau gratuitate pentru produsele și serviciile companiei 
angajatoare.
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spus sincer și asumat, angajatul se simte mult mai responsabil și mai important 
pentru companie dacă îi mulțumeș�, arătându-i as�el aprecierea pentru efortul 
pe care l-a depus și dacă îi spui cât de mult înseamnă pentru companie munca pe 
care o face el.

Tehnica ”mulțumesc” 

implică o ascultare ac�vă de către manager a mesajelor transmise de angajat, 
con�nuată de un feedback clar și precis, as�el încât să se producă o comunicare 
eficientă, subordonată realizării sarcinilor stabilite și obiec�velor previzionate. 

Tehnica comunicării sau tehnica ,,ascultă și răspunde” 

constă în a reacționa într-o manieră explicită, prin aprecieri prompte, pozi�ve sau 
nega�ve, față de un angajat, după ce acesta a realizat o sarcină, un obiec�v sau a 
încheiat o perioadă de ac�vitate. 

Tehnica feedback-ului motivațional verbal, a încurajării 
angajaților sau a recunoașterii meritelor 
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constă în primul rând în acordarea de încredere în membrii echipei tale. Echipa 
poate evolua doar dacă managerul îi poate delega anumite sarcini și are 
încredere în ea. Atunci când deleagă, managerul nu renunță la responsabilități, 
ci doar deleagă anumite sarcini, fiind responsabil în con�nuare de rezultatul 
final. Rolul acestei tehnici este de a-i determina pe ceilalți să facă ceva. Cert 
este că delegarea sarcinilor reprezintă mijlocul pe care îl folosește un manager 
pentru a-i face pe angajați să dea tot ce au mai bun în plan profesional. Pe de 
altă parte, implicându-i pe angajați, managerul va câș�ga mai ușor sprijinul și 
dedicarea lor. Ei vor avea un sen�ment de importanță, lucru care îi va atrage de 
partea managerului și a programului pe care acesta dorește să îl implementeze.

Tehnica managementului participativ, a delegării de 
responsabilități sau a implicării angajaților

Tehnica extinderii postului 

constă în creșterea varietății sarcinilor unui post, prin combinarea de sarcini ce 
aparțin unor posturi care realizează procese de muncă înrudite și / sau 
complementare în cadrul aceluiași domeniu de ac�vitate. Lărgirea posturilor 
se referă numai la posturile de execuție și are drept conținut sarcini cu 
complexitate și dificultate apropiate.

Tehnica ”îmbogățirii” postului 

constă în autonomia și rolul postului respec�v. Spre deosebire de tehnica 
ex�nderii postului, tehnica ”îmbogățirii” postului combină sarcini, competențe 
și responsabilități de natură managerială cu cele de execuție. 
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Prac�ca automo�vării este similară prac�cii mo�vării, cu deosebirea că 
acțiunea nu mai este îndreptată de la o persoană asupra alteia, ci este 
direcționată asupra propriului eu. Un automo�vator puternic este . succesul
As�el, dacă o persoană observă că are succes în acțiunile pe care le întreprinde 
aplicând o strategie sau alta, ea va �nde să folosească și în con�nuare �pul 
respec�v de strategie.

Pe de altă parte, nu doar influențele externe modelează modul în care ne 
mo�văm, ci și  are același efect. De asemenea, propriul fel de a vedea lucrurile
s�ma de sine are un rol important. As�el, confirmarea externă (laudele, 
premiile, importanța efec�vă a lucrului bine realizat etc.) oferă persoanei 
respec�ve credința că ceea ce face este bine și că poate să con�nue sau că 
poate mai mult. Numeroase cercetări au arătat că persoanele cu o s�mă de 
sine mai scăzută au mai puțină încredere în ele, se consideră mai puțin capabile 
și au în genere, o stare mai puțin bună decât cei cu o înaltă s�mă de sine. As�el, 
oamenii cu o s�mă de sine scăzută sunt mai deschiși la diferite influențe venite 
din exterior; ei sunt mai puțin implicați și deschiși spre învățare. Acest lucru 
poate să conducă spre și mai puține succese și recompense sociale. 

Un alt aspect pe care îl menționăm este cel al . Aceasta are o comparării sociale
importanță deosebită asupra modului în care individul se poate automo�va. În 
acest proces, angajatul poate alege în a se compara cu unul sau mai mulți 
angajați. Modul de raportare a persoanei față de alți angajați - colegi poate 
avea atât efecte pozi�ve, cât și efecte nega�ve asupra acesteia, în funcție de 
modul său de a gândi, de a vedea și înțelege lucrurile din jurul său.
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Skills

Sa�sfac�on from work

Armonia 
muncă - viață

munca în sine

calitatea 
supervizării

relațiile cu 
colegii

oportunități de 
promovare

plată
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