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Abstract 

This paper approach the concepts of group, team and teamwork. Are presented a team 

member profile, and central factors in team training guidelines and steps needed to 

build an effective team.  Teamwork is the ability to work together to achieve a common 

idea, the ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. 

It is the source that allows common people to attain uncommon results. Effective teams 

should benefit the organization, the team and its members. Team success they serve to 

strengthen the engagement members in activity, while their absence may result in 

failure to state reasons and in a low yield. 
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Performanţa oricărei organizaţii depinde de eficienţa activităţii membrilor săi şi nu 

întotdeauna ea este suma performanţelor individuale ale acestora. Multe organizaţii au grupuri 

de lucru care îşi spun echipe. Dar munca acestora este rezultatul unei sume a contribuţiilor 

individuale. Echipele reale produc rezultate ce se bazează pe eforturi colective. 

 

I. CONCEPTUL DE GRUP SI CONCEPTUL DE ECHIPA 

 Grupul reprezintă un ansamblu de persoane care interacţionează sub conducerea unui 

lider, pentru atingerea unui obiectiv comun şi care împărtăşesc sentimentul unei identităţi 

comune. 

 Principalele caracteristici ale grupului sunt: 

 Scopul comun 

 Mărimea 

 Structura de statut 

 Conducerea 

 Coeziunea 

 Comunicarea 

 Motivaţia şi interesele personale ale membrilor 

 Normele de grup 

 Natura sarcinii şi mediul în care grupul îşi desfăşoară activitatea                                                                                                

Din punct de vedere al componenţei lor, grupurile pot fi: 

 omogene, formate din persoane cu pregătire şi experienţă similare, 

caracterizate prin nivel conflictual redus, satisfacţie mai mare a membrilor, calitate mai slabă 

a deciziilor; 

 heterogene, formate din persoane cu pregătire şi experienţă diferite, 

caracterizate prin calitate mai mare a deciziilor, nivel conflictual mai ridicat, satisfacţie 

variabilă a membrilor. 

 La nivelul şcolii se disting două categorii de grupuri: 

                                                           
1
 Conferentiar universitar, Academia Comercială, Satu Mare, mam_b_d@yahoo.com 

2
Commercial & SME Relationship Manager Officer,  GarantiBank SA, Satu Mare Agency 
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 grupuri formale – consiliul de administraţie, colectivul de catedră, etc. 

 grupuri informale – alcătuite ad-hoc, cu un scop bine precizat, care se 

autodizolvă când sarcina respectivă a fost îndeplinită 

Echipa este un grup formal, construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaţionale 

concrete. Echipele de înaltă performanţă se caracterizează prin: 

 scop comun, strategii clare şi roluri bine stabilite; 

 sentimentul forţei, încredere în propriile capacităţi; 

 relaţii deschise, ascultare activă, empatie şi înţelegere reciprocă, comunicare; 

 flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate; 

 performanţe superioare; 

 recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup; 

 moral excelent, satisfacţie şi sentimentul proprietăţii ( noi şi al nostru ) 

       

II. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ECHIPELOR  
În echipele constituite pentru atingerea unui obiectiv, care nu au un caracter 

permanent, membrii au roluri diferite în funcţie de înclinaţiile lor personale şi de nevoile 

echipei. 

Profilul unui membru al echipei, rolul care i se potriveşte cel mai bine, poate fi stabilit 

pe baza următoarelor caracteristici: 

 relaţionarea cu ceilalţi membri; 

 modul în care participă la luarea deciziilor; 

 căile prin care obţine informaţiile şi utilizarea lor; 

 metoda preferată în organizarea activităţii 

Selecţia membrilor unei echipe se va face ţinând seama de: 

 obţinerea unei diversităţi corespunzătoare de competenţe tehnice în domeniu; 

 compatibilitatea personalităţilor membrilor; 

 acordul lor în ceea ce priveşte stilul de muncă; 

 natura sarcinilor care trebuie rezolvate; 

 cunoştinţele şi abilităţile necesare. 

Experienţa demonstrează că numărul optim de membri ai unei echipe este între 3 şi 10, 

cele mai eficiente fiind echipele compuse din 5-7 membri. 

Echipele pot ajunge să se simtă frustrate din cauza timpului lung de care uneori este 

nevoie pentru a deveni o echipă coerentă.  

Există cel puti 4 factori centrali in formarea unei echipe de succes: 

1. obiectivele echipei trebuie să fie clar înţelese şi asumate de toţi membrii 

echipei; 

2. procedurile de luare a deciziilor şi planificarea activităţii trebuie să implice 

echipa în întregul ei; 

3. toţi membrii echipei trebuie să fie clarificaţi în ceea ce priveşte procesul (ce 

trebuie făcut, de către cine, când, cu ce resurse); 

4. echipa trebuie să-şi revadă şi analizeze periodic munca, ca parte a dezvoltării 

procesului. 

 Pentru construcţia unei echipe eficiente trebuie respectate o serie de linii 

directoare: 

 construcţia unei echipe cere timp; 

 conducătorii echipei trebuie să asculte şi să sprijine soluţiile care au fost 

propuse de echipă; 

 schimbările în bine pe care le-a adus munca în echipă trebuie generalizate, 

echipei nu i se va permite să reia unele practici vechi din moment ce s-au stabilit de comun 

acord, îmbunătăţiri; 
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 decizia luată în cadrul echipei conduce la angajări efective a membrilor 

acesteia în rezolvarea problemelor, de aceea trebuie ca echipa să ia deciziile importante pentru 

activitatea sa; 

 consolidarea echipei necesită o preocupare constantă şi acordarea de asistenţă 

din partea managerului, lucru care va permite dezvoltarea, perfecţionarea fiecărui membru al 

echipei. 

 Echipele constituie un element important în managementul şcolilor; ele au potenţialul 

de a îmbunătăţi calitatea deciziilor precum şi a relaţiilor între membrii ei, cu condiţia ca 

aceştia să acţioneze eficient. Iată câteva dintre caracteristicile unei echipe eficiente: 

 împărtăşirea explicită a valorilor organizaţiei (şcolii) de către toţi membrii; 

 conducerea situaţională bazată pe funcţie şi necesitate şi mai puţin pe putere şi 

status; în acest caz abilităţile membrilor sunt mai importante decât poziţia ierarhică; 

 mândria de a lucra în echipă materializată printr-o angajare şi implicare totală, 

care se caracterizează prin moralitate şi loialitate; membrii echipei au încredere în ei şi în 

echipă, în întregul ei; 

 motivarea echipelor se realizează prin scopuri realiste, clar formulate, rezultate 

măsurabile şi un program de lucru ferm; 

 reluarea (analiza) şi schimbul de idei se bazează pe încredere şi sinceritate; 

spiritul critic în analiza activităţii echipei trebuie să fie ferm, deschis, dar constructiv şi nu 

negativ; 

 comunicarea între membrii echipei este liberă, astfel se formează relaţii de 

lucru hotărâte de echipă, 

 calitatea deciziilor decurge din utilizarea deplină a aptitudinilor şi cunoştinţelor 

membrilor echipei, acestea sunt împărtăşite şi conduc la un angajament total; 

 deciziile echipei sunt exprimate sub formă de acţiuni; fiecare membru al 

echipei ştie ce are de făcut, cu cine să trateze şi când; 

Formarea unei echipei necesita parcurgerea urmatoarelor etape: 

1. Formarea: echipa se organizează şi se orientează către obiective ,,A fi împreună 

este un ÎNCEPUT” 

Membrii explorează limitele comportamentului acceptabil în grup, este o etapă de 

tranziţie de la statutul de individ la cel de membru şi de testare a puterii liderului, atât formal 

cât şi informal. Se întâmplă atâtea lucruri la început care distrag atenţia membrilor, încât 

echipa nu prea face mare lucru referitor la scopurile proiectului 

Se caracterizează prin: 

 oamenii sunt precauţi unii cu alţii, politicoşi dar neîncrezători; 

 se stabilesc scopurile şi obiectivele echipei; 

 echipa nu are încă o identitate a sa; 

 membrii îşi evaluează reciproc pregătirea, competenţele, abilităţile şi felul de a fi 

pentru a stabili în ce măsură pot fi de folos echipei. 

Problemele caracteristice etapei: 

 nu funcţionează comunicarea între membrii; 

 unele persoane nu sunt acceptate în echipă, fiind ţinta glumelor răutăcioase, 

atacurilor sau învinuirilor; 

 unii membrii se poartă arogant; 

 la întâlnirile echipei sunt discutate incidentele între persoane şi sentimentele şi 

resentimentele stârnite de aceasta; 

 se fac deseori divagări spre subiecte lipsite de importantă; 

 sunt comentate tendenţios cunoştinţele şi competenţele unora dintre membrii 

echipei. 

 Rolul liderului: 
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 stabilirea şi promovarea regulilor de funcţionare a echipei; 

 implicarea echipei în stabilirea şi asumarea obiectivelor comune; 

 menţinerea membrilor echipei în contacte reciproce pentru cristalizare şi 

aprofundare între ei. 

2. Confruntarea:  intre membrii are loc o competiţie implicită sau explicită pentru  

stabilirea rolurilor în echipă. ,,A rămâne împreună reprezintă un PROCES” 

Toată lumea are câte o idee despre cum trebuie să fie procesul şi părerile personale 

sunt foarte importante. Furtuna este probabil cea mai dificilă etapă pentru o echipă, căci acum 

încep membrii acesteia să înţeleagă că sarcinile care îi aşteaptă sunt diferite şi mai grele decât 

ceea ce-şi imaginau. Nerăbdători să vadă odată un rezultat, membrii se ceartă exact în legătură 

cu acţiunile ce trebuie întreprinse. Membrii încearcă să se bazeze numai pe experienţa 

personală, se opun colaborării cu majoritatea colegilor. Aceste presiuni fac ca membrii 

echipei să aibă prea puţină energie de cheltuit atingerii scopului final, dar măcar încep să se 

înţeleagă unul pe altul. 

Se caracterizează prin: 

 apar conflicte între unii membrii ai echipei; 

 se manifestă o competiţie neconstructiva, provocări şi lupta între persoane, dar şi 

între grupările ce se formează în interiorul echipei; 

 încep să se diferenţieze rolurile pe care membrii le au în echipă. 

Probleme caracteristice etapei: 

 agresivitatea, individualismul persoanelor care încearcă să iasă în evidenţă; 

 frustrarea, supărarea, furia, retragerea celor care se simt atacaţi, ameninţaţi; 

 dezvoltarea unui climat de anarhie în cadrul întâlnirilor; 

 interesele şi preocupările personale devin obstacole pentru buna funcţionare a 

grupului; 

 se formează grupuri, coaliţii; 

 greşelile unor persoane sunt drastic sancţionate de grup sau părţi ale grupului. 

Rolul liderului: 

 dezvoltarea abilitaţilor de comunicare; 

 dezvoltarea abilitaţilor de rezolvare a conflictelor; 

 evaluarea permanentă a echipei fiind urmărite: 

- creşterea coeziunii grupului 

- armonizarea scopurilor persoanelor ale membrilor cu obiectivele echipei 

- sancţionarea tendinţelor egocentrice, individualiste. 

3. Normarea: rolul fiecărui membru este clarificat, iar echipa se focusează pe 

activitate, pe ceea ce are de făcut.  ,,A lucra împreună înseamnă succes” 

Faza de normare începe când echipa ajunge la un consens asupra procesului ,,A fi”. Pe 

parcursul acestei etape, membrii reconciliază devotamentul şi responsabilităţile, accepta 

echipa, regulile jocului, rolul pe care îl are fiecare în echipă, personalitatea fiecărui membru al 

echipei. 

Conflictele afective sunt reduse, iar relaţiile care mai înainte erau concurenţiale devin 

relaţii de cooperare. Membrii echipei încep să-şi accepte diferenţele. 

Se caracterizează prin: 

 sunt precizate normele şi valorile grupului ce definesc comportamentele 

acceptabile şi cele inacceptabile ale membrilor; 

 sunt respectate regulile şi procedurile de lucru stabile; 

 sunt evitate subiectele sensibile, delicate şi orice controverse; 

 membrii echipei sunt atenţi la menţinerea echilibrului şi armoniei. 

Problemele caracteristice etapei sunt: 
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 membrii echipei acţionează în conformitate cu rolurile prescrise, sunt 

specializaţi şi nu manifestă o mare disponibilitate pentru schimbarea rolurilor; 

 modalitatea de luare a deciziilor sunt limitate fiind utilizate de regulă cele care 

dau rezultate; 

 insuficienta gestionare a resurselor echipei; 

 confuzia intre eficacitate şi eficientă; 

 existenţa unor canale de comunicare informale şi mai puternice decât cele 

formale; 

 incapacitatea de a evalua nevoia de învăţare, inovare şi schimbare. 

Rolul liderului: 

 menţinerea canalelor de comunicare formale şi distribuirea corectă a 

informaţiilor între membrii echipei; 

 coordonarea echipei şi supravegherea aplicării regulilor şi procedurilor de 

lucru; 

 implementarea unor modele de luare a deciziilor; 

 menţinerea atenţiei echipei pe desfăşurarea activităţii şi pe creşterea 

productivităţii. 

Desăvârşirea: echipa îşi atinge potenţialul – începe să dea rezultate bune, să obţină 

succese. ,,A realiza împreună este SCOPUL!” 

Echipa şi-a stabilit acum relaţiile şi aşteptările. Pot începe să acţioneze prin 

diagnosticarea şi rezolvarea anumitor probleme, prin alegerea şi implementarea schimbărilor. 

În final, membrii echipei vor descoperii şi vor accepta unul altuia punctele tari şi slăbiciunile, 

şi îşi vor învăţa rolurile. Echipa este acum un grup eficient şi unit. Indicatorul pentru a vedea 

dacă echipa a atins acest punct este cantitatea mare de munca care începe să fie făcută. 

Se caracterizează prin: 

 membrii echipei au învăţat să lucreze împreună; 

 în echipa se analizează şi se rezolva tensiunile, conflictele; se abordează cu 

uşurinţă subiecte sensibile, delicate; 

 schimburile de idei au loc fără atac la persoana între membrii echipei – centrarea 

pe probleme sin u pe persoane; 

 sunt acceptate uşor schimbările; conflictele, schimbările sunt folosite pentru a 

învăţa permanent; 

 rolurile în echipa se pot schimba cu uşurinţă, fără tensiuni; 

 sunt preţuite şi valorificate diferenţele între persoane; 

 informaţiile circula foarte bine între membrii echipei. 

Probleme caracteristice etapei: 

 demotivarea unor membrii ai echipei care nu simt că participă direct la 

obţinerea rezultatelor; 

 subsolicitarea persoanelor cu atribuţii de coordonare şi conducere datorită 

autonomiei crescute a echipei; 

 insuficienta  utilizare a ,,experţilor” din echipa – persoane ce posedă cunoştinţe 

şi experienţa profesională deosebită. 

Rolul liderului: 

 recunoaşterea progreselor, menţionarea, precizarea succeselor şi recompen-

sarea membrilor echipei; 

 liderul poate să aibă un rol mai redus şi poate oferi echipei mai multă 

autonomie; 
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 menţinerea standardelor profesionale prin instruire de specialitate şi 

perfecţionarea tehnicilor de conducere – management strategic, managementul proiectelor, 

leadership. 

Echipele pot ajunge să se simtă frustrate din cauza timpului lung de care este uneori 

nevoie pentru a deveni o echipă coerentă. 

 

                                                                                                                                  

Fig. III.1. Etapele formării unei echipe 

 

III. LUCRUL IN ECHIPA 

Lucrul in echipa este capacitatea de a munci impreuna pentru a realiza o idee 

comuna, capacitatea de a directiona realizarile individuale spre obiectivele 

organizationale. Este sursa ce le permite oamenilor obisnuiti sa atinga rezultate 

neobisnuite 

Lucrul in echipa este un concept care se regaseste in cerintele pentru aproape fiecare 

post disponibil intr-o companie. Specialistul in recrutare analizeaza aceasta competenta pe 

parcursul procesului de selectie, utilizand diferite mijloace de investigare: intrebari specifice 

care evalueaza capacitatea de interrelationare personala si de intelegere a nevoilor persoanei 

cu care interactioneaza. Prezenta calitatilor necesare pentru a fi un bun membru de echipa sau, 

din contra, lipsa lor pot fi factori decisivi in angajarea unei persoane ori in mentinerea ei in 

organizatie. 

Comportamente care demonstreaza aceasta competenta: 

 Manifesta interes pentru stabilirea contactelor cu colegii 

 Interactioneazai in mod eficient cu angajatii in diferite situatii; 

 Intelege rolul fiecarei persoane in grup; 

 Se concentreaza pe obiectivele echipei, nu doar pe obiectivele personale; 

 Respecta drepturile si convingerile altora; 

 Este empatic: asculti si intelegi nevoile si sentimentele celor din jur; 

 Apreciaza si recunoaste participarea activa la realizarea unei actiuni 

 Incurajeaza discutiile deschise, impartasesti idei si sugestii cu colegii. 

1. FORMAREA. 

Echipa se organizează şi se orientează 

către obiective. 

 

4. DESPVÂRŞIREA. 

Echipa îşi atinge potenţialul, 

începe să dea rezultate foarte 

bune. 

2. CONFRUNTAREA. 

Între membrii are loc o 

competiţie implicită. 

 

3. NORMAREA. 

Rolul fiecărui membru este clarificat 

iar echipa se focusează pe activitate 
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Lucrul in echipa reprezinta structura fundamentala de interactiune pentru indivizii din 

orice organizatie, mare sau mica. Lucrul intr-o echipa poate insemna sa lucrezi cu un grup de 

oameni care stau in aceeasi incapere cu tine, sa lucrezi cu un grup de oameni dintr-un birou 

diferit sau chiar dintr-o tara diferita.  

Daca un grup de oameni lucreaza impreuna pentru un obiectiv comun si daca lucreaza 

impreuna la aceeasi sarcina, atunci acestia sunt o echipa indiferent de pozitia lor geografica.  

In multe cazuri, echipa in care lucrati va fi recrutata si preselectata de un manager sau 

sef de echipa. Este posibil ca acestia sa fie si cei care stabilesc obiectivele generale ale unei 

activitati. Cu toate acestea, pentru a fi siguri ca toata lumea lucreaza pentru acelasi scop, este 

important ca toti membri echipei sa aiba ocazia sa isi impartaseasca ideile si sa planifice cum 

va fi atins scopul respectiv. In acest fel se vor simti proprietarii activitatii si vor fi mai dornici 

ca aceasta sa fie dusa la capat cu succes. 

Desi recunoasterea capacitatilor si punctelor forte ale celorlalti este importanta, o 

echipa eficienta va oferi posibilitatea si ca indivizii sa isi dezvolte competente noi. Intr-

adevar, un indicator important al unei echipe puternice este reprezentat de situatia in care 

membrii echipei se instruiesc reciproc pentru a dezvolta competente in domenii noi, 

permitandu-le prin urmare sa fie mai flexibili in modul in care isi impart sarcinile intre ei. 

competente competente competente competente competente competente competente 

competente competente competente competente competente 

Este dificil sa imbunatatesti eficienta unei echipe daca nu este toata lumea implicata in 

trecerea in revista periodica a progresului lor, identificarea aspectelor pozitive si a celor care 

ar putea fi realizate diferit sau mai bine. Atat procesele, cat si relatiile dintr-o echipa pot avea 

un impact semnificativ asupra succesului acesteia. Tratarea relatiilor in special poate fi o 

problema delicata si trebuie efectuata intr-un mod corespunzator, astfel incat feedbackul sa fie 

obiectiv, constructiv si sa se adreseze comportamentului fiecarui individ, care de fapt este 

schimbator. 

In concluzie, lucrul intr-o echipa nu inseamna ca relatiile vor fi intotdeauna 

armonioase. Dupa cum am spus, rareori se va intampla sa detineti controlul absolut asupra 

celor care sunt in echipa voastra si pe parcurs pot interveni conflicte intre personalitati. 

Conflictul in cadrul unei echipe este privit de experti ca o etapa naturala in progresul catre 

construirea unei echipe cu adevarat performante.  

 

IV. CUM DEZVOLTI LUCRUL IN ECHIPA? 
Invata din proiecte! Participa la scoli de vara, evenimente, conferinte organizate de 

facultate, companii sau asociatii studentesti. Cauta sa inveti din fiecare experienta de grup. 

Analizeaza si evalueaza impreuna cu coordonatorul de echipa/profesorul gradul tau de 

implicare in echipa, reflecteaza asupra feedback-ului pe care il privesti. 

Dezvolta-te progresiv! Constientizeaza ce ai dobandit, accepta noi provocari si 

responsabilitati care sa-ti permita sa-ti imbunatatesti activitatile prin forte proprii. Daca ai 

inceput ca un simplu membru intr-o echipa de proiect, incearca sa tintesti ca la urmatoarea 

oportunitate sa detii un rol care sa includa si coordonarea altora din jurul tau. Proiectele pot fi 

de la cele foarte simple, legate de scoala, pana la a organiza evenimente in universitate sau 

pentru cercul tau de prieteni. Experienta de lucru in echipa se construieste mai ales prin 

experiente in care oferi mai mult sprijin celor din echipa decat astepti sa –ti acorde ei tie. 

Implica-te! Participa activ in cadrul echipei, schimba informatii, asculta si intelege 

punctele de vedere ale celorlalti membri ai echipei. Incearca sa dezvolti idei noi pe baza celor 

spuse de ceilalti. Evita-l pe “nu asa, stiu eu mai bine” si incearca sa intelegi si perspectiva 

colegilor. 

Solicita feedback permanent! Incearca sa te raportezi la parerea celor din jur. Asta 

nu inseamna ca trebuie sa te faci placut cu orice pret, dar este important sa afli ce gandesc 
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colegii tai despre actiunile tale. Impartaseste sugestiile si ideile celorlalti, manifesta 

flexibilitate in fata punctelor de vedere diferite ale membrilor echipei. 

Evalueaza-te! Analizeaza activitatea desfasurata in cadrul echipei: cum te-ai simtit, 

care a fost contributia ta in cadrul echipei? Daca ai avut parte de rezultate foarte bune, care au 

fost factorii de succes? Daca ai esuat in alte aspecte, care a fost cauza? Cu lectiile invatate 

intra in urmatoarea interactiune cu cei din jur, mai pregatit sa contribui si sa-i ajuti sa obtina 

rezultate mai bune. Evaluarea poate fi facuta in baza unor criterii ce definesc eficienta muncii 

in echipa. A fi eficient intr-o echipa inseamna a fi capabil de a: 

o Lucra si contribui la atingerea unui set de scopuri si obiective ale echipei. 

o Recunoaste cum competentele si punctele forte ale celorlalti contribuie la 

cladirea unei echipe eficiente. 

o Demonstra initiativa si contribui la obtinerea rezultatelor. 

o Manifesta promptitudine in ajutarea celorlalti membri ai echipei sa gaseasca 

solutii si sa obtina rezultate. 

o Accepta si oferi feedback intr-un mod constructiv si sensibil. 

o  Intelege rolul greselilor si al conflictelor in promovarea dezvoltarii echipei. 

 

V. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE LUCRULUI IN ECHIPA 

Echipele eficiente trebuie să aducă avantaje organizatiei, echipei şi membrilor ei. 

Succesele echipei servesc la întărirea angajării membrilor ei în activitate, în timp ce lipsa lor 

poate duce la nemotivare şi la un randament scăzut. 

Avantajele lucrului în echipă: 

 se stabilesc scopuri clare care sunt agreate de toată lumea; 

 rolurile fiecărui membru sunt bine definite, având în vedere abilităţile de 

expertiză şi capacităţile fiecăruia; 

 resursele sunt utilizate optim; 

 există un grad înalt de motivare a persoanelor; 

 sprijinul şi încurajarea membrilor echipei ajută pe fiecare să-şi rezolve sarcinile; 

 relaţiile interpersonale cunosc un proces de îmbunătăţire; 

 creşte participarea la actul decizional; 

 realizarea deplină a potenţialului individual; 

 îmbunătăţirea comunicării şi creşterea nivelului de cunoştinţe pe un fond de 

reducere a stresului. 

Dezavantajele lucrului în echipă apar mai ales atunci când acestea nu funcţionează 

eficient. Erorile procesul de formare a echipei sunt: 

 lipsa acordului persoanelor implicate; 

 lipsa de organizare; 

 tentaţia dictaturii; 

 lipsa unei ţinte clare 
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