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Rezumat 

Every organization that wants to be successful needs to identify ways that would 

stimulate performance. Nowadays the achievements of organizations depend 

increasingly on the achievements of its employees. For this reason it is important to 

analyze and know in detail what factors motivate us in the choice of each job and a 

career in the long term. This paper emphasizes the important role of motivation and 

demotivation it in the evolution of each employee. Also in this paper will be presented 

the role of the employee's devotion to the workplace. 
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1. INTRODUCERE 

 

  Nivelul de motivare al angajaţilor este diferit de la o organizaţie la alta. În acest sens, ar 

trebui efectuate modificări în ceea ce priveşte sistemul de management practicat în cadrul 

organizaţiilor. Satisfacţia angajaţilor are legătură directă cu managerii care au 

responsabilitatea de a-i motiva pe aceştia şi de a le asigura un mediu de lucru care să-i 

conducă spre satisfacţie. 

     

2. ASPECTE SEMNIFICATIVE PRIVIND MOTIVAŢIA ŞI DEMOTIVAŢIA ÎN 

MUNCĂ 

 
Motivația constituie temeiul comportamentelor și activităților pe care le prestează indivizii 

în cadrul grupului în funcție de specificul solicitărilor ce decurg dintr-o categorie sau alta de 

relații funcționale (relații dintre subiect și sarcinile activității).  

Motivația se bazează pe trebuințe, acestea fiind substratul cauzal imediat al celor mai 

diferite activități și comportamente interumane.  

Modificările apărute în cadrul sistemului de trebuințe al individului influențează profund 

gradul de motivare al acestuia; această mișcare e punctată adesea de contradicții decurgând 

din dualitatea modului de formare a motivației ca rezultat al sistemului de trebuințe 

individuale și a dependenței de succesiunea gradelor de angajare în lucru al fiecărui nivel de 

trebuințe.
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Gestionarea motivaţiilor într-o organizaţie este importantă pentru ca ele să fie cunoscute şi 

analizate în aşa fel încât să exprime schimbările organizaţionale ce pot să faciliteze procesul 

motivaţional. 

Satisfacţia şi motivaţia nu sunt identice în interiorul comportamentului individual. Anumite 

trebuinţe, cum sunt cele sociale, se îndeplinesc în viaţa profesională. Sunt oameni ce nu 

găsesc nimic interesant în munca pe care o depun. Mulţi oameni lucrează dintr-o simplă 

necesitate existenţială.  

Se pune următoarea întrebare: Organizaţia este cu adevarat interesată în a avea angajaţi 

motivaţi de munca pe care o depun?  

                                                 
1
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Cu certitudine, organizaţia caută angajaţi implicaţi în activitatea depusă.  

Cu cât angajatul consideră că scopurile şi proiectele organizaţie coincid cu ale sale, cu atât 

mai mult el se va implica.  

Din păcate nu toate organizaţile au interesul să investească în gestiunea resurselor umane. 

Motivaţia este întotdeauna o problemă de relaţie între un subiect ce doreşte şi un obiect ce 

atrage sau trezeşte interesul latent.  

În acest moment, instituțiile (private sau publice) au nevoie de un sistem motivațional 

echilibrat, bazat atât pe factori extrinseci, cât și intrinseci și dimensionat în concordanță cu 

nevoile angajaților și obiectivele organizaţiei.  

Succesul în organizaţie vine din măsura în care angajaţii îşi pun în valoare capacităţile şi 

cunoştinţele. Ca să îşi poată “scoate la lumină” acest potenţial, oamenii au nevoie în 

permanenţă să fie stimulaţi.  

În continuare voi prezenta câteva aspecte antimotivaţionale care pot inhiba 

comportamentul angajatului la locul de muncă.  

1. Control strict la locul de muncă - nimănui nu îi place să fie controlat în permanenţă, să 

i se verifice fiecare mişcare. De obicei acest lucru se întâmplă atunci când: 

-  şeful are un stil de conducere autoritar; 

- când există neîncredere în capacitatea angajatului de a rezolva singur sarcinile pe care le 

are de îndeplinit.  

Managerul la rândul său este afectat atunci când devine autoritar. Încercând să facă pe 

detectivul tot timpul, să vadă ce face angajatul, acesta pierde foarte mult timp atunci când 

încearcă să controleze toate activităţile subordonaţilor. 

2. Monotonia în muncă - oricât ar fi de interesant ceea ce face un angajat, la un moment 

dat creierul acestuia se obişnuieşte cu conceptele şi sarcinile pe care le-a repetat în mod 

frecvent şi intervine plictiseala, lipsa dorinţei de dezvoltare, de a cunoaşte şi de a face mai 

mult. În acest sens, recomand managerilor ca atunci când doresc să îşi motiveze angajaţii să 

facă în aşa fel încât să îi implice mai des în proiecte şi activităţi care au o legătură indirectă cu 

ceea ce fac efectiv. Un rol deosebit îl are rotaţia posturilor atunci când vorbim de salariaţi 

competenţi şi bine pregătiţi, care se pot adapta din mers noilor cerinţe organizaţionale.  

3. Lipsa aprecierii la locul de muncă – iată un alt aspect interesant ce trebuie scos în 

evidenţă. Fiecare dintre noi suferim atunci când nu suntem apreciaţi la locul de muncă în 

condiţiile în care am depus eforturi susţinute, ne-am implicat cu toată fiinţa în realizarea 

sarcinilor trasate de către şefi. Nimic nu este mai demotivant decât nerecunoaşterea meritelor 

la locul de muncă.  

Oamenii simt nevoia să li se spună şi când fac bine un lucru, nu doar atunci când greşesc. 

Manifestarea aprecierilor este unul dintre cei mai puternici factori motivatori şi stimulează 

gândirea pozitivă. Managerii care uită să puncteze şi realizările angajaţilor, nu fac decât să 

descurajeze iniţiativele, să demotiveze şi să scadă performanţa celor din jur, de multe ori fără 

să îşi dea seama. Psihologia arată că emoţiile şi sentimentele pot anihila procesele de 

comunicare şi în general relaţiile dintre oameni. 
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4. Neimplicare în luarea deciziilor în cadrul organizaţiilor – problema neimplicării 

angajaţilor în luarea deciziilor este întâlnită în destul de multe organizaţii. Angajaţii din firme 

se simt profund dezamăgiţi când nu li se cere părerea în diferite momente cruciale din viaţa 

organizaţiei. Aici mă refer la situaţiile în care organizaţia trebuie să se relanseze pe piaţă, să 

se readapteze la condiţiile de pe piaţă. Neimplicarea angajaţilor în deciziile importante din 

cadrul unei organizaţii reprezintă o problemă ce merită să fie luată în seamă întrucât angajaţii 

sunt cei care, de cele mai multe ori, fac munca propriu-zisă, sunt poate mai în măsură să ofere 

sugestii practice şi realiste. 
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În managementul resurselor umane, programul de culegere, selecţie şi stimulare a 

propunerilor angajaţilor apare ca un instrument managerial cu efecte pozitive în favoarea 

angajatului şi a organizaţiei.  

Programul de culegere, selecţie şi stimulare a propunerilor angajaţilor cuprinde 

următoarele obiective: 

- stimularea creaţiei şi inventivităţii; 

- îmbunătăţirea relaţiilor manager – angajaţi; 

- valorificarea completă a ideilor propuse de angajaţi. 

5. Discrepanţa între salariu şi munca depusă – rar am întâlnit situaţii în care angajatul 

este pe deplin mulţumit de remuneraţia pe care o primeşte lunar de la angajator. Din păcate în 

România dar şi în lume există mentalitatea ca angajatul să presteze activităţi suplimentare care 

nu au legătură cu fişa postului (în acest caz angajatul se dovedeşte a fi de încredere, fiind 

capabil, pregătit intelectual să presteze acele activităţi).  

Mai multe responsabilităţi, noi sarcini care se adaugă zi de zi, ore suplimentare neplătite în 

mod frecvent - toate acestea reprezintă un factor de stres şi nemulţumire pentru angajaţi. 

Nimănui nu-i place să îşi sacrifice timpul, sănatatea prestând activităţi suplimentare care nu 

sunt remunerate. Angajatorii trebuie să înţeleagă că este necesar să existe un echilibru între 

munca prestată şi recompensa financiară în funcţie atât de aşteptările pe care le are angajatul 

de la organizaţie, cât şi de aşteptările organizaţiei de la angajat. 

6.  Lipsa ocaziilor de a dobândi cunoştinţe şi aptitudini noi - angajaţii pot să sufere din 

cauza deficitului de informaţii, sau să intervină plafonarea, sentimentul că celorlalţi nu le 

pasă. Trainingul şi instruirea continuă reprezintă un lucru deosebit de important în dezvoltarea 

şi motivarea angajaţilor pentru că oferă atât instrumente necesare pentru o bună desfăşurare a 

activităţii lor curente, cât şi resurse viitoare de dezvoltare personală şi profesională.  

 

3. ROLUL ATAŞAMENTULUI ANGAJATULUI  LA LOCUL DE MUNCĂ  

 

Motivația reprezintă factorul cheie care influențează performanța angajaților. În acest 

sens, organizaţiile trebuie să investească timp, energie și resurse financiare pentru a-şi păstra 

angajații.Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante atunci când vine vorba de 

performanță.  

Cercetătorii în domeniul resurselor umane au studiat gradul de motivație întâlnit în rândul 

angajaților încercând să găsească un răspuns la întrebarea: Cât de motivați sunt angajații la 

nivel global? 

În acest sens, în urmă cu trei ani MindTools.com
4
 a intervievat 8.516 persoane din peste 

139 de țări ( incluzând aici și 2.926 de persoane din SUA), cu scopul de a stabili dacă există o 

corelație între o anumită stare de fericire resimțită la locul de muncă și atașamentul față de 

organizație. 

În urma centralizării informațiilor obținute, cercetătorii au descoperit că: 

 - 68,5% respondenţi au declarat că se simt fericiţi şi împliniţi la locul de muncă; 

- 56,7% dintre respondenți au declarat că se simt puternic motivați; 

- 62,2% dintre respondenți au declarat că au sentimente pozitive față de organizația în care 

lucrează. 

                                                 
4
 Despre Mind Tools.com:  

1996: MindTools.com lansează un site gratuit de formare de competențe 

2003: Primele e-cursuri Mind Tools sunt disponibile pentru descărcare 

2004: Mind Tools lansează eNewsletter 

2006: Comunitatea Mind Tools înfiinţează Clubul Mind Tools 

2009: Anual site-ul depaşeşte 10 milioane de vizitatori 

2012: Mind Tools este recompensat cu  premiul afacerilor de top din UK 

 

160



În ceea ce priveşte insatisfacția la locul de muncă, situaţia se prezintă astfel: 

 - 20,7% au declarat că nu se simt motivați; 

-  15,9% că nu au o părere bună despre angajator; 

 - 13,8% se simt nefericiți la locul de muncă. 

 Studiul efectuat de MindTools a urmărit corelația dintre gradul se satisfacție, sentimentul 

de fericire la locul de muncă și atașamentul față de organizație. 

Majoritatea care declară că se simt fericiţi la locul de muncă manifestă în același timp și un 

puternic sentiment de atașament față de organizație. 

Analizând datele de mai sus putem concluziona faptul că managerii ar trebui să înțeleagă 

că viziunea pozitivă a angajaților cu privire la mediul organizațional se poate transforma într-

un motor care să genereze performanța. 

Atunci când angajatul se declară fericit la locul de muncă și mulțumit de atmosfera în care 

își desfășoară activitatea, managerului nu îi rămâne decât să-i ofere suport și sprijin pentru ca 

acest sentiment de bine și atașament față de organizaţie să se transpună în plan profesional și 

să genereze dezvoltare profesională și progres. 

Observarea gradului de atașament al angajatului la locul de muncă -  reprezintă o altă 

concluzie interesantă la care au ajuns cei de la Mind Tools. Acest aspect al ataşamentului în 

rândul angajaţilor s-a înregistrat în țările în care engleza este considerată limbă nativă. Astfel, 

în SUA, Australia și Irlanda s-a observat un grad înalt de motivație a forței de muncă, SUA 

fiind lider detașat în materie de motivație individuală. 

Studiile făcute de MindTools ar trebui să fie percepute ca un semnal de alarmă atunci când 

vine vorba despre importanța motivației și apariția stării de atașament față de organizație.  

CONCLUZII 

Pentru ca angajaţii să fie permanent motivaţi la locul de muncă, angajatorii trebuie să aibă 

în vedere următoarele aspecte: 

- condiţiile de muncă trebuie să fie asigurate permanet astfel încât să fie satisfăcătoare 

pentru angajaţi; 

- nevoia de statut şi recunoaştere din partea angajatorilor (conducerea organizaţiei trebuie 

să identifice care sunt nevoile angajaţilor astfel încât să  reuşească să introducă în procesul de 

lucru modalităţi de a satisface nevoia angajaţilor pentru recunoaştere, creând astfel premisele 

pentru o satisfacţie ridicată în muncă); 

- salariul pentru munca prestată reprezintă principalul factor motivator pentru angajat, 

urmat de condiţiile de muncă şi stabilitatea postului; 

- posibilitatea de promovare a angajaţilor (organizaţiile nu asigură angajaţilor posibilitatea 

de calificare la locul de muncă); 

- o bună comunicare între angajaţi şi angajatori (există posibilitatea ca o parte dintre 

angajaţi să nu cunoască toate beneficiile acordate de către organizaţie). 

Din cele prezentate mai sus se desprind câteva recomandări pentru managementul 

organizaţiei: 

    - crearea unei politici motivaţionale cu obiective pe termen lung pentru angajaţi şi 

organizaţie; 

    -  luarea în considerare a nevoilor pe care angajaţii le au la locul de muncă; 

    - analizarea riguroasă a nevoilor angajaţilor înainte de a implementa un sistem de 

remunerare; 

 - managementul organizaţiei ar trebui să acorde o atenţie ridicată nevoilor angajaţilor legate 

 de salariu şi climatul organizaţional pentru a putea obţine interesul angajaţilor pentru 

standardele de calitate şi realizarea unei munci cât mai productive; 
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- adoptarea unui stil de conducere democrat – participativ, în care angajaţii din subordinea 

şefilor să aibe posibilitatea de a participa activ în procesul de management de a comunica 

superiorilor ideile lor pentru a stimula inovarea şi creativitatea la locul de muncă. 

În încheiere nu pot decât s-o parafrazez pe Rodica Obancea
5
, Executive & Team Coach: 

“Fericirea sau succesul profesional nu se ating prin munca grea, cu chin sau cu eforturi 

supraomeneşti. Cu cât munceşti mai mult cu atât nu mai ai timp să te bucuri de ceea ce ai 

realizat! Succesul vine atunci când îţi face plăcere să faci ceea ce faci – sau găseşti şi acţiuni 

care să-ţi aducă satisfacţie. E o viziune limitată să vezi munca doar ca pe un mijloc de a face 

bani şi de a trăi. Provocarea este în a învăţa să vezi munca ca pe drumul tău spre 

evoluţie. Căutarea în a realiza ceva important şi relevant este ceea ce ne motivează.”  
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