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Notă de prezentare 

 

Suportul de curs Managementul relațiilor profesionale a fost conceput pentru predarea - 

învățarea modulului cu același nume din curriculumul de la clasele de școală postliceală și de maiștri, 

Managementul relațiilor profesionale reprezentând competență cheie pentru diferite califări de nivel 5, 

cum ar fi, de exemplu, cea de Maistru electromecanic auto. Unităţile de competenţǎ cheie pot fi 

transferabile mai multor calificări din acelaşi domeniu. 

Conţinuturile incluse în structura modulului Managementul relaţiilor profesionale oferă 

elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind relaţiile profesionale de 

colaborare şi soluţionarea conflictelor în cadrul echipelor de lucru. 

În modulul „Managementul relaţiilor profesionale” au fost agregate competenţe dintr-o 

unitate de competenţe cheie (S.P.P.- Standardul de pregătire Profesională) căreia i se alocă 1.0 credite: 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în 

funcţie de: 

• dificultatea temelor 

• nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit 

• complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat  

• ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. 

Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină conţinuturile 

tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. 

Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Pentru atingerea competenţelor 

specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a le 

eşalona în timp, de a utiliza activităţi variate de învăţare, cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ, 

centrate pe elev.  

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 

colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de 

ritmul de asimilare a cunoştinţelor.   

Instruirea teoretică şi laboratorul se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate, 

dotate cu materiale didactice specifice: seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice, 

bibliografie selectivă ş.a.  

Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă 

sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. 

Parcurgerea conţinuturilor modulului Managementul relaţiilor profesionale şi adecvarea 

strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor generale aferente nivelului 5, 

corespunzătoare calificărilor, în scopul dezvoltării de relaţii profesionale de colaborare. 

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii ale 

educaţiei: 

• Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. 

• Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. 

• Elevii au stiluri proprii de învăţare. Ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din 

experienţe diferite. 

Managementul relaţiilor profesionale 1 credit 

 1. Stabileşte şi menţine relaţii profesionale de colaborare 

 2. Soluţionează conflicte 

 3. Gestionează patrimoniul sectorului de activitate 
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• Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. 

• Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le 

asocia cu “cunoştinţele vechi”. 

Procesul de predare - învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.  

Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, activităţile de învăţare - 

predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere 

sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele 

teoretice. 

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor elevilor, acceptând 

faptul că fiecare elev este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea 

competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul 

condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe 

individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare, 

aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor  probe care 

se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP-uri, iar ca  metode 

de evaluare recomandăm: 

• Observarea sistematică a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, 

capacităţilor, atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. 

• Investigaţia. 

• Autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele 

educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. 

• Metoda exerciţiilor practice 

• Lucrul cu modele 

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 

• Fişe de observaţie şi fişe de lucru 

• Chestionarul 

• Fişe de autoevaluare  

Astfel de fișe se regăsesc în conținutul prezentului suport de curs, pentru fiecare temă în parte. 

Prezentul suport de curs a fost conceput pentru parcurgerea integrală a conținuturilor 

curriculumului modulului Managementul relațiilor profesionale, școala de maiștri, calificarea Maistru 

electromecanic auto, nivel 5 de calificare, așa cum prevede programa, și anume: 

1. Tipuri de relaţii profesionale: de coordonare, de colaborare, de subordonare 

2. Relaţia profesie – status social – împlinire personală (responsabilităţi, implicaţii etc.) 

3. Comunicare eficientă şi modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor profesionale 

4. Rezolvarea conflictelor 

5. Formarea conceptului de sine 

6. Comportamente 

7. Metode de consolidare a echipei 
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Relaţiile profesionale 

 

 Relaţiile în grupurile de lucru sunt diferite de cele de acasă (din familie) sau cu prietenii. Ele 

se bazează pe cooperare în grupuri organizate şi ierarhie, care diferă de contactele sociale care nu 

conţin doar contactele din pauzele de cafea sau dejun - cunoscute uzual ca partea informaţională a 

muncii.  

 Oamenii vin la lucru pentru a presta munca şi a fi plătiţi pentru ea; ei cooperează cu alţi 

oameni, descoperă că sunt asemănători cu unii din ei şi încep să se angajeze în activităţi 

extraprofesionale.  

 Ierarhia are un mare efect în relaţiile dintre oameni şi în felul în care ei comunică unii cu alţi. 

Iată câteva coordonate:  

 1. Statut egal în interiorul grupului de lucru. Oamenii pot coopera şi se pot ajuta reciproc, dar 

pot de asemenea să devină rivali la promovare, avansare. În asemenea grupuri relaţiile colaterale, 

comunicarea cu grupuri cu acelaşi statut este mai mare şi mai uşor de stabilit.  

 2. Oameni cu statut diferit - relaţiile sunt mult mai dificile, în special dacă unul este şef direct şi 

celălalt subaltern. Dacă nu muncesc în acelaşi domeniu sau institut lucrurile pot fi simple, însã în 

relaţiile în care unul din parteneri are putere asupra celuilalt, se creează în mod obişnuit o anumitã 

distanţă între ei.  

 Diferenţierile în cadrul grupurilor se pot referi la:  

 a) Sex: Bãrbaţii sunt mult mai implicaţi în grupuri, femeile în relaţiile intime. Femeile sunt mai 

interesate de partea socială a relaţiei de muncă mai mult decât bărbaţii şi aceasta este una din 

principalele surse ale satisfacţiei în muncă pentru ele, în parte datorată poate naturii muncii femeii 

(profesori, asistente medicale, secretare etc.). Probabil de aceea satisfacţia în muncă a femeii este, de 

obicei, mai mare decât a bărbaţilor. 

 b) Vârstă: Pentru tineri, importantă este socializarea pentru muncă, care începe din şcoală şi 

important este ca ei să înveţe de la cineva, să fie direcţionaţi cum să muncească în calitate de membri 

ai unui colectiv şi sub îndrumarea unui şef.  

 Pentru cei în vârstă, mai ales faţă de cei care nu au avut succes sau cei ale căror principale 

cuceriri (împliniri) au rămas la un nivel inferior, la aceştia contactele sociale sunt mult mai importante 

decât munca însăşi.  

 Oamenii petrec o mare parte din timpul lor la serviciu cu persoane diferite sau cu acelaşi tip de 

statut. De aceea, studiile evidenţiază mai multe niveluri de intimitate, şi anume:   
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• colegi de serviciu (de muncă) - această colaborare relativ superficială şi orientată din punct 

de vedere al sarcinilor de muncă poate fi, totuşi, plăcută şi deseori chiar aşa este; e vorba de o serioasă 

colaborare în muncă deasupra cerinţelor formale ale muncii.  

• membri ai unui grup strâns, foarte apropiaţi - au ocazia să facă glume, să participe la unele 

jocuri în pauze, să ia parte la dineuri şi la un "pahar" în cluburi sau cantine - sunt pretexte de a 

manifesta euforie şi plăcere. Aceste interacţiuni sunt obişnuite (uzuale) între membri ai grupurilor de 

lucru apropiate.  

• "prieteni de muncă" (de serviciu) - diferiţi de prieteni în sens uzual. Aceştia nu se invită 

acasă, nu sunt antrenaţi în activităţi în timpul liber, dar se înţeleg bine în rezolvarea unor probleme de 

serviciu, în desfăşurarea unor activitãţi pur sociale sau în muncă, sau în ambele situaţii.  

• "prieteni sociali" - prieteni în adevăratul sens al cuvântului dobândiţi în cadrul relaţiilor de 

serviciu. Ei sunt diferiţi de prietenii cunoscuţi prin intermediul vecinătăţii sau a petrecerii timpului 

liber.  

 Reguli pentru colegii de muncă (serviciu): 

1. Acceptaţi amabil sã împărţiţi cu celălalt sarcinile cu care a fost copleşit.  

2. Respectaţi singurătatea şi secretele celorlalţi.  

3. Fiţi cooperant cu privire la împărţirea mijloacelor fizice de muncă (lumină, temperatură, zgomot).  

4. Arătaţi-vă pregătit să ajutaţi atunci când vi se cere. 

5. Păstraţi secretele (confidenţele) ce vi se încredinţează. 

6. Lucraţi, fiţi cooperanţi chiar dacă simţiţi ceva neplăcut.  

7. Nu vă denigraţi superiorii.  

8. Adresaţi-vă colegilor de muncă pe numele de botez.  

9. Cereţi sfatul şi ajutorul atunci când este nevoie. 

10. Priviţi-vă colegii de muncă în ochi în timpul conversaţiei. 

11. Nu fiţi exagerat de preocupaţi să aflaţi date despre viaţa particulară a celorlalţi. 

12. Răsplătiţi datoriile, favorurile şi complimentele oricât de mici ar fi. 

13. Nu vă angajaţi în raporturi sexuale (intime) cu colegii de muncă.  

14. Fiţi gata să vă înlocuiţi colegul când lipseşte.  

15. Nu vă criticaţi colegul în public. 

 

  Relaţia şef-subaltern  

 Aceasta este una dintre cele mai importante şi de bază dintre relaţiile sociale.  

Şeful poate fi desemnat din afara grupului de lucru sau din interiorul său, de regulă cel care are mai 



9 
Managementul relaţiilor profesionale - prof. Panait Gabriela 

 

multă experienţă sau care ştie mai mult despre organizare şi conducere, despre sarcinile de muncă din 

domeniul respectiv.  

 Formal, şeful are oarecare putere în a recompensa (răsplăti) sau a pedepsi. Totuşi şi subalternii 

au putere, se pot asocia, uni în sindicate sau mici grupuri care le conferã o putere colectivă faţă de care 

şeful rămâne dependent neputând să-i concedieze pe toţi, obligat fiind să le satisfacă cererile.  

 Existã în această relaţie un schimb de ajutor sau alte recompense între superiori (şefi) şi 

subordonaţi. Şeful se află în poziţia de a ajuta subalternii să câştige bani, să îi promoveze şi într-un fel 

să le ridice nivelul de trai. Îi poate ajuta şi în muncă promovându-le şi înţelegându-le interesele, 

direcţionându-le recompensele în vederea obţinerii unor performanţe în activitate. Subalternii îşi ajutã 

şeful fãcând o treabă bună la locul de muncă.  

 Conducătorul unui grup de lucru activează de obicei în acelaşi spaţiu, uneori în aceeaşi încăpere 

cu subalternii păstrând contactul cu aceştia sub forma unor şedinţe săptămânale dar mai ales la locul de 

muncă (exemplu: după pauzele de cafea).  

 Cele mai multe interacţiuni între superior şi subordonat sunt iniţiate de şef: interacţiuni cu 

privire la muncă, comentarii asupra rezultatelor subordonaţilor, recomandări, sugestii pentru rezolvarea 

unor probleme. Dar subordonatul poate lua şi el această iniţiativă: fie are nevoie de sfaturi sau lămuriri, 

fie raportează progresele înregistrate, face sugestii şi "plângeri" dacă problemele sunt des ignorate de 

şef.  

 Atribuţiile şefilor: 

- îndatoriri oficiale, de ceremonial; 

- iniţiază, procedează la concedieri, angajări; 

- reprezintă legătura cu alte organizaţii, grupuri pe plan intern şi în exterior; 

- verificã şi află ce se întâmplă în interiorul grupului pe care-l conduce şi în afara lui, citeşte rapoarte;  

- informează cu anumite probleme pe subalterni; 

- transmite, reprezintã grupul faţă de terţi; 

- acţionează pentru îmbunãtãţirea anumitor situaţii, supervizează acţiuni, decizii, activităţi; 

- rezolvă urgenţele şi situaţiile limită; 

- autorizează expedieri, diferite proiecte, propuneri; 

- negociază cu sindicatele, salarii sau alte probleme. 

 Spre deosebire de relaţia de prietenie, aceasta dintre superior şi subordonat ne apare ca 

superficială, foarte inegală, şi uneori ostilă şi de concurenţă. În ea sunt prezente două "tabere" nevoite 

să comunice între ele. Superiorul ne apare ca o foarte slabă sursă de satisfacţie, dar ca o sursă majoră 

de conflict. 
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 Relaţiile organizatorice reprezintă ansamblul legăturilor, care se stabilesc între componentele 

primare (post, funcţie) şi subdiviziunile structurale (compartimente, departamente).  Relaţiile 

organizatorice se clasifică în modul următor:  

• relaţiile de autoritate – stabilite de conducerea firmei prin intermediul reglementărilor sau 

normelor elaborate şi se clasifică în:  

➢ relaţiile ierarhice - se stabilesc între titularii posturilor de conducere şi titularii posturilor de 

execuţie, direcţia de exercitare a autorităţii pornind de la nivelul conducerii spre cel de 

execuţie. 

➢ relaţiile funcţionale – se stabilesc prin exercitarea autorităţii funcţionale, de care dispun 

compartimentele funcţionale, concretizate prin: norme, indicaţii metodologice, referate, 

reglementări, regulamente, prescripţii.  

• relaţiile de cooperare – se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic, dar în 

compartimente diferite, pentru desăvârşirea proiectelor comune, sau a anumitor acţiuni 

complexe.  

• relaţiile de control – se stabilesc între compartimentele specializate în realizarea acţiunilor de 

control şi celelalte compartimente sau subdiviziuni ale structurii organizatorice.  

 Aria de control se referă la numărul de persoane care se subordonează direct unui manager şi 

pot fi controlate nemijlocit. Numărul optim de subordonaţi este de şase până la opt, considerându-se că 

un manager nu reuşeşte să stabilească mai multe relaţii cu fiecare în parte în cazul unui număr mare de 

subordonați iar  dacă numărul este mai mic, managerul poate deveni autoritar. În procesul de stabilire a 

ariei de control sunt analizaţi următorii factori esenţiali:  

• complexitatea sarcinilor;  

• pregătirea, experienţa şi deprinderile persoanelor din subordine;  

• politica firmei;  

• dimensiunea piramidei ierarhice;  

• capacitatea şi experienţa managerului;  

• cererea produsului/serviciului.  

Pe de altă parte, în ce priveşte relaţiile la locul muncă, între colegi, acestea ar putea să 

influenţeze eficienţa angajaţilor şi, în cele din urmă, veniturile companiei, deopotrivă pozitiv sau 

negativ. Cele mai multe departamente de resurse umane au proceduri clare legate de conflictele de 

interese care pot apărea în urmă unor relaţii amoroase la locul de muncă; situaţie care devine şi mai 

sensibilă în cazul în care unul e şeful direct al celuilalt. Potrivit unui studiu publicat de eJobs, peste 

50% dintre români au avut o relaţie la birou, dintre care 45% au fost relaţii serioase, de lungă durată, în 

timp ce pentru 11% dintre ei a fost doar o aventură. Mai mult, 25% dintre cei care au avut o relaţie la 
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locul de muncă au ajuns la altar cu colegul sau colega de birou, ponderea fiind mai mare în rândul 

femeilor - 28%, în timp ce la bărbaţi, aceasta a fost de 20%. 

Aplicaţie  

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri: 

1. Oamenii pot coopera şi se pot ajuta reciproc atunci când au statut diferit în cadrul grupului de lucru. 

2. Şeful poate fi desemnat din afara grupului de lucru sau din interiorul sãu, în general ţinând cont de 

experienţa privind sarcinile de muncã din domeniul respectiv.  

3. Relaţiile organizatorice funcţionale se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic. 

4. Cele mai multe interacţiuni cu privire la muncã, între superior şi subordonat, sunt iniţiate de şef. 

5. Aria de control se referă la numărul de persoane care se subordonează direct unui manager şi pot fi 

controlate nemijlocit. 

6. Relaţiile organizatorice reprezintă ansamblul legăturilor, care se stabilesc între componentele 

primare şi subdiviziunile structurale ale unei firme. 

7. Şefii au atribuţia să-i informeze pe subalterni referitor la anumite probleme. 

8. Sexul sau vârsta membrilor unui grup de lucru nu crează diferenţieri în ce priveşte relaţiile acestora 

în cadrul grupului. 

9. Relaţiile ierarhice se stabilesc între titularii posturilor de conducere şi titularii posturilor de execuţie 

 

Elementele procesului de comunicare 
 

 Comunicarea este un proces complex de transfer de înţelesuri între indivizi, grupuri, 

organizaţii sau structuri din cadrul acestora, astfel încît să fie îndeplinite obiective care necesită 

coordonare. 

  Pentru a putea fi caracterizată drept organizată, comunicarea organizaţională trebuie să 

prezinte următoarele caracteristici:  

• să fie orientată spre finalitate (scop), adică să reflecte un plan de ansamblu şi obiectivele pe care şi le 

asumă organizaţia;  

• să fie multidirecţională, adică să se realizeze de sus în jos, pe orizontală, pe verticală etc.; 

• să fie instrumentală, adică să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie de obiectiv;  

• să fie adaptată, adică să folosească sistemele de informare specifice fiecărui sector de activitate şi să 

concorde cu cultura organizaţională promovată; 

• să fie flexibilă, pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea structurile care o favorizează.  
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 Drept urmare, comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Ea trebuie 

proiectată în aşa fel încât să permită:  

- coordonarea: proces ce are în vedere atingerea unui obiectiv prestabilit, necesar pentru realizarea 

scopului final al organizaţiei;  

- armonizarea : activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun. 

 Managerul este persoana cu autoritate asupra unei organizaţii sau a unei subunităţi a acesteia şi 

care trebuie să îşi asume una sau mai multe dintre funcţiunile manageriale identificate de H. Fayol: 

planificare, organizare, conducere, coordonare şi control. Comunicarea este vitală în fiecare dintre ele. 

Unii specialişti au ajuns la concluzia că elementele manageriale importante sunt:  

• comunicarea (schimb de informaţii de naturi diferite pe cale orală şi scrisă), care ocupă 

aproximativ o treime din timpul de lucru; 

• managementul tradiţional (planificare, luare de decizii şi control), care ocupă aproximativ tot 

o treime din timpul de lucru; 

• corelarea (interacţiunea, tot prin comunicare, cu cei din jur, din interior şi exteriorul 

organizaţiei), care ocupă în jur de o cincime din timp; 

• managementul resurselor umane (motivare/încurajare, sfătuire/disciplinare, managementul 

conflictului, angajare de personal).  

 Toate aceste activităţi specifice activităţii manageriale au ca principiu fundamental 

comunicarea. 

 Pentru realizarea obiectivelor sale managerul se va baza pe următoarele funcţii ale 

comunicării: 

• Funcţia de informare – organizaţiile au nevoie de interacţiuni în mediul exterior în care 

funcţionează şi în mediul interior între părţile ei componente. Cei mai importanţi sunt oamenii. 

Managerul este pus în faţa monitorizării la două feluri de informaţie: informaţia externă – 

trimisă şi primită prin intermediul activităţilor de marketing, reclamă, aprovizionare, relaţii 

publice etc. şi informaţia internă – care circulă prin canalele formale şi neformale de 

comunicare. 

• Funcţia de comandă şi instruire – această funcţie a comunicării se referă la modalităţile prin 

care managerii se asigură că oamenii şi departamentele acţionează continuu în direcţia 

obiectivelor organizaţiei. 

• Funcţia de influenţare şi convingere, îndrumare şi sfătuire – prin această funcţie se realizează 

moduri specifice de control asupra informaţiei şi asupra comportării membrilor organizaţiei. 

• Funcţia de integrare şi menţinere – funcţie ce trebuie privită sub următoarele aspecte:  

o păstrarea organizaţiei în stare operaţională prin cursivitatea informaţiei;  
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o folosirea corectă a canalelor de comunicare pentru a evita încărcarea cu informaţie 

inutilă;  

o sortarea şi verificarea datelor; integrarea părţilor în întreg prin raportarea lor la acesta şi 

la contextul în care părţile trebuie să funcţioneze.  

 Prin comunicare managerul poate asigura circulaţia informaţiei; informaţia corectă şi utilă 

trebuie să ajungă la locul potrivit în momentul potrivit astfel că eforturile tuturor să se coordoneze între 

ele. 

 Mijloace de comunicare 

 Transmiterea mesajelor se poate realiza prin mijloace verbale şi non-verbale. Există o mare 

varietate de mijloace care pot fi utilizate. O apreciere a acestor mijloace în raport cu gradul de 

consistenţă al comunicării este prezentată în schema de mai jos: 

Mijloace de comunicare Gradul de consistenţă a mesajelor 

• Discuţii „faţă în faţă” 

• Conversaţii telefonice 

• Scrisori/memorii 

• Poşta electronică (e-mail) 

• Documentele scrise 

• Documentele numerice 

RIDICAT 

 
SCĂZUT 

 

Comparaţie comunicare orală-scrisă: 

 

Comunicarea orală Comunicarea scrisă 

• Grad ridicat de personalizare • Grad ridicat de formalizare 

• Feed-back imediat • Feed-back întârziat 

• Nu se înregistrează • înregistrare permanentă 

• Eficienţă pentru mesaje simple • Eficienţă pentru mesaje complexe 

• Pierdere acurateţe • Păstrare acurateţe 

• Informaţie non-verbală disponibilă • Informaţie non-verbală indisponibilă sau redusă 

   
 

 Canalele de comunicare  

Mediile prin care se transmit informaţiile de la emiţător la receptor reprezintă canalele de 

comunicare. Există două tipuri de canale: - formale; 

                                                                    - informale. 

 Prin canale formale se transmit fluxurile informaţionale oficiale. 

 În raport cu direcţiile de propagare a fluxurilor informaţionale, comunicarea este de mai multe 

tipuri: verticală descendentă; verticală ascendentă; orizontală; oblică. 
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 Comunicarea verticală descendentă cuprinde fluxuri de informaţii (mesaje) generate de 

managerii de la nivelurile cele mai înalte ale instituţiei şi adresate celor de la nivelurile inferioare. Ele 

se manifestă între manageri şi subordonaţi şi se concretizează prin decizii, instrucţiuni, proceduri, 

memorii oficiale, reglementări interne, norme, rapoarte, etc.  

 Comunicarea verticală ascendentă se stabileşte între conducere şi subordonaţi, fiind 

caracterizată de fluxuri de informaţii orientate „de jos în sus” în cadrul unei organizaţii, pe verticala 

sistemului de management. Prin intermediul acestor canale de comunicare sunt furnizate informaţii 

pentru control şi fundamentarea deciziilor.  

 Comunicarea orizontală apare între persoane care ocupă poziţii situate la acelaşi nivel ierarhic 

în sistemul de management, între care există relaţii organizatorice de cooperare. Acest tip de 

comunicare este necesar pentru coordonarea diverselor funcţii ale instituţiei. 

 Comunicarea oblică apare, de obicei între persoane ce ocupă posturi situate pe niveluri 

ierarhice diferite, fără ca între acestea să existe relaţii de autoritate de tip ierarhic.  

 Canalele informale de comunicare se stabilesc în general între persoane din grupurile 

informale. Acestea sunt formate din angajaţi care au interese comune sau afinităţi. Informaţiile 

transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au un caracter personal sau general; ele nu sunt 

verificate. O configurare neformală a comunicării într-o instituţie publică o reprezintă generarea 

(lansarea) zvonurilor. Circulaţia zvonurilor poate scurcircuita canalele formale de comunicare. 

  

 Reţelele de comunicare în organizaţie  

 Modul de organizare al activităţii (natura sarcinilor) determină şi organizarea comunicării între 

participanţii la activitatea de grup. 

  
 Figura 1. Reţele de comunicare posibile între 5 persoane  

 

 În cazul reţelelor restrictive (lanţ, y, x), care au grade de centralizare diferite (cel mai ridicat 

pentru x, cel mai scăzut pentru lanţ), accesul participanţilor este inegal, persoana centrală C având la 

dispoziţie mai multă informaţie decât persoanele de la periferia reţelei; mai mult, ea poate controla 
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circulaţia informaţiei servind ca punte de legătură între participanţi. În timp, prin controlul exercitat 

asupra circulaţiei informaţiei în reţea, persoana centrală va acumula o putere suplimentară – va putea 

controla pe ceilalţi participanţi la reţea prin acordarea / refuzul accesului la informaţie, adoptând rolul 

unui lider (informal) în raport cu grupul. Ca atare persoana centrală va avea un grad mai mare de 

satisfacţie derivată din comunicare decât cele periferice, a căror satisfacţie este invers proporţională cu 

distanţa faţă de centru.  

 Reţelele flexibile (cerc, multi-canal) sunt descentralizate, nici o persoană neavând o poziţie 

favorizată, care să-i permită monopolizarea informaţiei. Accesul la informaţie este egal, nici unul din 

participanţi nu are posibilitatea de a face din gestionarea informaţiei o sursă de putere individuală, ceea 

ce are ca efect o mai mare satisfacţie a participanţilor decât în cazul reţelelor restrictive. Moralul 

grupului este mai ridicat decât în cazul anterior. 

 

 Aplicaţie  

I.  Alegeţi răspunsul corect: 

1. Comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Ea trebuie proiectată în aşa fel 

încât să permită: a) planificarea şi organizarea; b) coordonarea şi controlul; c) coordonarea şi 

armonizarea. 

2. Din categoria reţelelor flexibile,în care accesul la informaţie este egal, fac parte: a) reţelele lanţ şi 

cerc; b) reţelele cerc şi multicanal; c) reţelele Y şi Z. 

3. Zvonurile circulă: a) pe canalele informale de comunicare; b) pe canalele formale de comunicare; c) 

în comunicarea oblică. 

4. Managementul resurselor umane constă în: a) interacţiunea, prin comunicare, cu cei din interiorul 

organizaţiei; b) motivare/încurajare, sfătuire/disciplinare, managementul conflictului, angajare de 

personal; c) planificare, luare de decizii şi control. 

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri: 

1. Prin canalele formale de comunicare se transmit fluxurile informaţionale oficiale. 

2. Reţelele flexibile sunt descentralizate, nici o persoană neavând o poziţie favorizată, care să-i permită 

monopolizarea informaţiei. 

3. Comunicarea verticală ascendentă se stabileşte între conducere şi subordonaţi şi se concretizează 

prin decizii, instrucţiuni și reglementări interne. 

4. Comunicarea scrisă prezintă avantajul unui feed-back imediat. 

5. Prin  funcţia de influenţare şi convingere, îndrumare şi sfătuire a comunicării se realizează moduri 

specifice de control asupra informaţiei şi asupra comportării membrilor organizaţiei. 
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Relaţia profesie – status social – împlinire personală 

Se ştie că satisfacţia muncii este strâns legată de satisfacţia vieţii, una fiind afectatã de cealaltã. 

Dacã în dragoste şi prietenie partenerul şi relaţia este mai importantă decât tu însuţi (însăţi), în relaţia 

de muncă banii şi bunurile (mărfurile) sunt mai importante decât afecţiunea.  

De exemplu: relaţia şef-subaltern este o relaţie de inegalitate, cu sarcini orientate, direcţionate şi 

formale; este mai mult de tip concurenţial şi ostilitate decât de cooperare şi prietenie, totuşi lucrătorii 

fac eforturi să se comporte şi să comunice în mod cooperant şi prietenos.  

Alte relaţii de muncă, cum ar fi aceea dintre profesor şi elev (student) este inegală, dar de cooperare şi 

chiar foarte intensă. Beneficiile şi conflictele acestor relații diferã în funcţie de tipul relaţiei de muncă, 

de tip profesional.  

Prin socializare, individul învaţă să exercite anumite acțiuni sociale, să interacționeze cu alții și 

ajunge să ocupe anumite poziții în cadrul societății. Altfel spus, în cadrul structurii sociale, indivizii 

dețin anumite statusuri și joacă anumite roluri. 

În vorbirea curentă, prin statut se înțelege un nivel de prestigiu, de bogăție sau putere, poziție a 

unei persoane într-o rețea de relații sociale.  

        Statusul este definit drept poziția sau rangul unui individ în cadrul grupului, sau ale unui grup în 

raport cu alte grupuri (student, profesor, decan, polițist, medic, tată etc.). 

         Statusul prescris este cel deținut de un individ în cadrul unei societăți, independent de calitățile 

sale și de eforturile pe care le face el. Statusul dobândit este cel la care individul accede prin propriile 

eforturi. Majoritatea statusurilor deținute de un individ sunt dobândite pe parcursul socializării și 

interacțiunii sociale. Dobîndirea unui status este rezultatul unei alegeri individuale și al unei competiții. 

Statusul de bărbat este prescris, cel de soț este dobândit. Societățile industriale au redus sfera 

statusurilor prescrise și oferă posibilități mari de mobilitate a statusului descendenților față de cel al 

părinților și de dobândire de statusuri noi prin performanțe. Dobândirea unui status se face prin eforturi 

personale și este însoțită de anumite costuri personale. În societățile moderne, accesul la statusurile cu 

prestigiu ridicat este considerat dependent de capacitățile și eforturile individului. În societățile 

moderne, se pare ca în mod frecvent statutul profesional reprezintă statutul principal. 

Rolul defineşte comportamentul așteptat de la cel care ocupă un anumit status. Într-un anumit 

sens, statusul și rolul sunt două aspecte ale aceluiași fenomen. Statusul este un ansamblu de privilegii 

și îndatoriri; rolul este exercitarea acestor privilegii și îndatoriri. Într-o anumită măsură, fiecare 

persoană este un actor dramatic; fiecare își exercită rolul având o anumită audiență. 

         Personalitatea influențează alegerea rolurilor precum și modul de exercitare a rolurilor. În 



17 
Managementul relaţiilor profesionale - prof. Panait Gabriela 

 

același timp, dobândirea unui nou rol produce modificări ale eului, ale personalității. Față de fiecare rol 

există anumite așteptări din partea celorlalți. Desigur, nu toate așteptările sunt la fel de 

constrângătoare. 

         Fiecare persoană îndeplinește mai multe roluri. Un bărbat poate fi soț, fiu, tată, angajat, verișor, 

vecin etc. Totalitatea rolurilor asociate unui status formeaza un set de roluri. Rolurile care formează un 

set pot fi performate în mod diferit. 

         Foarte rar rolurile jucate de o persoană se combină într-un ansamblu omogen. În cele mai multe 

situații, întâlnim stresul de rol. Acesta desemnează dificultățile pe care le au oamenii în exercitarea 

cerințelor lor de rol. Stresul de rol se datorează pregătirii inadecvate pentru rol, dificultăților în 

tranzițiile de rol, conflictelor de rol, eșecurilor de rol. 

Discontinuitățile între conținutul socializării formale și conținutul real al vieții sociale, întâlnite 

în majoritatea societăților moderne, constituie o cauză a pregatirii inadecvate pentru anumite roluri. 

De asemenea, pregătirea inadecvată pentru rol poate rezulta și din dinamismul social foarte puternic. 

         În ceea ce privește dificultățile tranzitței de rol, să ne gândim ca individul, pe parcursul vieții, 

joacă mai multe roluri legate de evoluția sa biologică și profesională. Trecerea (tranziția) de la un rol la 

altul poate fi asociată cu multe dificultăți, întrucât nu există o pregătire adecvată pentru rolul următor. 

Nu întotdeauna trecerea de la stadiul de adolescent la tânăr, de la stadiul de tânăr la adult etc. se 

realizează foarte ușor. 

         Conflictele de rol se pot manifesta în două forme: între două sau mai multe roluri exercitate de o 

persoană (conflict între rolul de studentă și cel de mamă, de exemplu); între cerințele care configurează 

același rol (în cazul rolului de profesor, pot sa apară conflicte între exigențele de moralitate, 

corectitudine și dorința de câștiguri suplimentare). Depășirea conflictelor de rol se face prin: 

-        raționalizare: proces protectiv, de redefinire a unei situații dificile în termeni acceptabili, din 

punct de vedere social ți personal; 

-        compartimentare: procesul de separare a setului de roluri în părți distincte și de conformare 

numai la cerințele unui rol la un moment dat.; 

-        adjudecare: proces formal, conștient și intenționat, de atribuire unei terțe părți a responsabilității 

pentru o decizie dificilă. 

         Eșecul de rol poate interveni în situațiile în care nu s-a realizat o pregătire adecvată pentru rol, 

exercitarea acestuia făcându-se în mod neadecvat. Spre exemplu, eșecul de rol la nivel familial devine 

evident în situațiile de divorț. 

         În fiecare caz, eșecul provoaca nemulțumire, frustrare. În situații deosebite, eșecul poate provoca 

tulburări psihice sau fizice. În toate situațiile, persoanele care eșuează în rolurile lor sunt nefericite. 
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 Raportul dintre rol și status este complex. Rolurile se pot afla în tensiune atunci când eforturile 

de a satisface prescripțiile întruchipate într-un statut social provoaca anxietate, stres, tensiune. De 

exemplu, prin statusul de lider de grup  o persoană trebuie să asigure armonizarea situațiilor de muncă 

dintre subalterni, dintre ea  și aceștia și, în același timp, să propună promovările, măririle de salarii, etc. 

fapt ce creează adesea o anumită tensiune psihologică. Un alt exemplu de conflict de rol este acela 

între rolul parental și rolul conjugal. Menținerea echilibrului între cele două roluri este un deziderat. 

În funcție de modul cum este înțeles și depășit, conflictul de rol poate conduce fie la izolarea 

socială, disfuncționalități de integrare în grup, fie la un efort de maturizare și valorizare a personalității 

în noua situație, prin opțiuni intelectuale sau axiologice care sa permită depășirea situației coflictuale. 

Însă, trebuie reținut faptul că de multe ori, ajunse la o anumită intensitate, conflictele de rol pot deveni 

factori importanți ai schimbărilor sociale și individuale.  

Conflictele de rol intersubiect pot fi depășite prin căi care să apropie modurile de percepție, 

înțelegere și interpretare a situației de către persoanele aflate în relație.   Aceasta se poate realiza pe 

mai multe căi: tact interpersonal și atitudine conciliatoare față de opiniile celorlalți, redefinirea și 

"renegocierea realității" prin propunerea unor criterii și semnificații care să transceadă situația 

conflictuală; acțiuni persuasive care să conducă la schimbarea percepțiilor partenerilor asupra situației 

disfuncționale; ruperea relațiilor generatoare de stări tensionale. 

Împlinirea personală se realizează prin exprimarea deplină a potențialului și perceperea 

impactului pe care îl are asupra vieții tale și a celorlalți. Punctul de plecare este construirea vieții pe 

valorile tale fundamentale. Împlinirea este recompensa pentru faptul că îți dai voie să fii tu însuți. 

Elementele cheie ale împlinirii personale sunt: 

• liniștea sufletească (pacea interioară); 

• nivel ridicat de sănătate și energie; 

• relații de calitate; 

• independență financiară; 

• scopuri și idealuri mărețe; 

• satisfacția personală, mulțumirea de sine. 

Aplicație 

1. Identificați statusul dvs. social și profesional, rolurile pe care le jucați, elementele care vă fac să 

vă considerați o persoană împlinită. 

2. Găsiți în viața dvs. zilnică un exemplu de stres/ conflict de rol.  
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Conceptul de conflict. Conflictul intrapersonal. Stresul de rol 

 

  Conflictele sunt parte integrantă a oricărei activităţi interumane. În cazul unei persoane sau la 

nivelul unui grup, la nivelul unei întreprinderi, conflictele apar fără să ne aşteptăm şi iau uneori o 

amploare care surprinde. Prevenirea, înţelegerea şi mai ales soluţionarea lor constituie o preocupare 

importantă pentru manageri. 

Ca element distinct în structura vieţii sociale, conflictul este o formă a relaţiilor umane în care 

părţile care se află în interacţiune, manifestă interese divergente sau opuse.  

Manifestate sau nu în mod explicit, conflictele se pot exprima prin nemulţumiri ale managerilor 

care se confruntă cu tendinţe comportamentale marcante de demotivare a subordonaţilor, cât şi prin sau 

insatisfacţii ale angajaţilor, care reclamă o insuficientă definire a sarcinilor de muncă, lipsa de 

competenţă a managerilor sau existenţa unui sistem imprecis de evaluare a performanţelor.  

Conflictele au devenit o realitate a vieţii publice şi private. În mod tradiţional conflictele erau 

considerate distructive şi se urmărea evitarea lor. Astăzi, ele au devenit inevitabile şi sunt abordate în 

mod ferm de către manageri. În relaţiile interpersonale este important pentru aceştia cum înţeleg şi 

acceptă conflictele, cum le tratează, cum le soluţionează.  

Numeroase strategii pot să fie angajate pentru aplanarea şi soluţionarea unui conflict.Putem 

evita conflictele cu speranţa că ele vor putea să dispară. Putem să le dezamorsăm încercând să câştigăm 

timp, căutând aranjamente de moment în puncte minore sau aşteptând ca tulburarea emoţională să 

treacă, acumulând mai multe informaţii sau având speranţa de a vedea lucrurile într-o perspectivă 

diferită. 

A soluţiona un conflict în mod eficient nu înseamnă a rezolva de fiecare dată problemele cu 

maximă satisfacţie pentru ambele părţi implicate. Abilităţile necesare managerilor pentru a trata 

eficient un conflict se bazează pe o bună comunicare şi aceasta presupune diagnosticarea naturii 

conflictului, angajarea într-o confruntare, ascultarea şi înţelegerea tuturor elementelor care descriu 

situaţia conflictuală creată.  Un efort managerial major trebuie îndreptat spre crearea condiţiilor de 

compatibilitate între scopurile personale şi cele organizaţionale. 

   

Criterii şi forme ale conflictelor Caracteristici 

A. În funcţie de sfera de cuprindere a participanţilor 

a. conflicte individuale interioare 

(intrapersonale) 

se manifestă atunci cînd asupra unui individ se exercită forţe cu 

valenţe diferite, dar de intensităţi aproximativ egale 

b. conflicte de grup      

(interpersonale) 

sunt declanşate atunci când între doi sau mai mulţi indivizi din 

acelaşi grup sau din grupuri diferite există relaţii tensionate, 

care sunt puternic personalizate 

c. conflicte intergrupuri se bazează pe dezacorduri de proporţii privind atingerea unor 
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scopuri sau distribuţia de resurse manifestate între grupuri 

opozante 

d. conflicte 

interorganizaţionale 

se manifestă prin disputele care apar între două organizaţii din 

aceeaşi ramură industrială, acelaşi sector al economiei, aceeaşi  

ţară sau ţări diferite 

B. În funcţie de situaţia reală pe care o acoperă şi natura elementelor care le caracterizează 

a. conflicte concretizate se compun din acţiuni reale desprinse din evoluţia 

normală a organizaţiei 

b. conflicte de intenţie vizează distorsiunea şi iluzia ca mod de transmitere 

C. În funcţie de modalitatea de abordare a soluţionării: 

a. conflicte constructive permit căutarea de idei noi, stimulează inovaţia şi schimbarea, 

dezvoltă spiritul competiţiei “sănătoase” între părţi 

b. conflicte distructive dau naştere unor probleme emoţionale profunde, dezvoltă stresul, 

afectează climatul social şi coeziunea membrilor părţilor 

participante 

D. În funcţie de posibilitatea de soluţionare prin negociere: 

a. conflicte negociabile   Influenţează sporirea tranzacţiilor şi a acordurilor mutuale, 

determinând soluţii “diplomatice”, concrete şi ferme 

b. conflicte non-negociabile Determină o mare risipă de energie, disimulând intenţiile părţilor, 

prin construirea unei imagini false. 

 

Conflictul individual interior este strâns legat de stres. Pe baza formelor de comportament 

interior, un individ se poate implica în următoarele tipuri de conflict: 

a) conflicte datorate frustrării: deseori într-o organizaţie, indivizii se confruntă cu situaţii 

determinate de imposibilitatea satisfacerii anumitor necesităţi. 

  Imposibilitatea aprovizionării cu materii prime în cadrul atelierului va avea drept consecinţă 

finalizarea operaţiei într-un timp mai mare decât cel normat. Un individ îşi doreşte şi aşteaptă de mult 

promovarea într-o nouă funcţie, dar este informat că postul va fi desfiinţat ca urmare a restructurării. 

Atunci când întâlnesc bariere evidente sau chiar neevidente în atingerea scopurilor, indivizii devin 

frustraţi şi încearcă să găsească mecanisme de apărare. Mecanismele de apărare a individului în 

conflictul datorat frustrării sunt:  

- agresiune: Individul se manifestă în mod agresiv, prin revoltă sau ură, fără a încerca să 

înţeleagă împrejurările care definesc neconcordanţa;  

- retragere și demotivare: Individul, conştient că obstacolul întâlnit nu va putea fi doborât, 

renunţă la scopul propus, se orientează spre alte scopuri, şi-l redefineşte pe cel propus în funcţie 

de situaţia nou creată sau intră într-o stare de apatie generală; 

- fixaţie: Individul încearcă continuu să depăşească bariera întâlnită spre a-şi atinge scopul; 

- compromis: Individul găseşte modalitatea de a înlocui nevoia apărută, pe alte căi sau apelând la 

alte persoane. 
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b) conflicte datorate scopului sau ţelului: uneori se întâmplă ca mai multe scopuri cu trăsături 

pozitive şi negative, ale aceluiaşi individ, să intre în contradicţie. Acestea pot determina trei tipuri de 

conflicte: 

- conflictul abordare – abordare (+/+) marcat de disonanța cognitivă; 

Exemplu: În cazul absolventului aflat în situaţia alegerii între două oferte atractive de serviciu, 

problema se va rezolva prin încercări de reducere a disonanţei, de raţionalizare a variantelor şi de 

eliminare a uneia dintre ele. Odată alegerea făcută, el va evita şi va respinge orice probă sau argument 

care să-l contrazică. 

Disonanţa cognitivă sau disonanţa afectiv-cognitivă, face parte din categoria fenomenelor 

tensionale ale unui individ. Disonanţa este starea de disconfort psihic sau conflictul creat atunci când 

oamenii sunt confruntaţi cu două sau mai multe perspective sau alternative ale unei decizii. Deşi aceste 

alternative apar în acelaşi timp, ele nu se împacă, nu se potrivesc. Un individ care simte disonanţa va fi 

în mod sigur motivat să o reducă sau să o elimine şi va evita orice situaţie sau informaţie care ar putea 

să o mărească. 

- conflictul abordare - evitare (+/-); 

Exemplu: Managerul unei societăţi comerciale se angajează să facă planificări de amploare pe 

termen lung  şi este încrezător în ţelul său - planul strategic - pe care îl dezvoltă pentru viitor. Însă cu 

cât se apropie momentul de implementare a planului, consecinţele negative încep să pară mult mai 

proeminente şi ameninţătoare decât în faza de elaborare, aprovizionarea cu resurse materiale şi 

financiare devine greoaie. Managerul poate atinge în astfel de situaţii nivelul la care abordarea 

echivalează cu evitarea. Pentru el, rezultatul va fi un important conflict interior care-i va produce o 

depresie serioasă sau nehotărâre în luarea deciziilor sau soluţionarea altor responsabilităţi 

organizaţionale complexe. 

-  conflictul evitare - evitare (-/-). 

Este situaţia în care individul este motivat să evite două sau mai multe scopuri care se exclud 

reciproc. Confruntându-se cu două scopuri negative, acesta poate să nu aleagă nici unul sau să 

abandoneze pur şi simplu situaţia. Abandonul este de fapt cel mai rapid mod de soluţionare. Însă, în 

anumite situaţii, este exclusă posibilitatea de abandonare şi aceasta este specifică pentru managementul 

organizaţiilor non-voluntare (prizonierii dintr-o închisoare, pacienţii dintr-un spital, angajaţii din 

unităţile militare). 

c) conflicte datorate rolului 

Într-o organizaţie, rolurile sunt adesea consemnate sub forma descrierii sarcinilor. 

Subordonaţii se aşteaptă, de exemplu, să fie convocaţi de şefii lor şi în funcţie de modul în care 

aceştia le repartizează sarcinile şi soluţionează conflictele, ei vor descoperi modul de reprezentare a 
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rolurilor pe care le au în organizaţie. Conflictele survin dacă un individ se înşeală în aşteptările sale 

faţă de alţii sau anticipează imprecis colaborarea cu un partener. 

Conflictele de rol pot fi: 

- Conflictul între individ şi rol este cel mai frecvent şi apare de fapt între personalitatea 

individului şi perspectivele şi aşteptările sale oferite de un rol.  

- Conflictul intra-rol este creat de perspectivele contraditorii ale unui rol dat, de a fi jucat. 

Individul suspectează propria sa incapacitate de a se manifesta într-o situaţie nouă, ştiind ce efecte 

poate avea noul său rol.   

- Conflictul inter-rol are la bază cerinţele diferite a două sau mai multe roluri ce trebuie jucate 

simultan. Rolurile de muncă şi cele din afara locului de muncă sunt deseori într-un astfel de 

conflict. Sunt elocvente desele conflicte ce apar pentru un manager care rezolvă până târziu 

probleme legate de viaţa întreprinderii diminuând până la ignoranţă timpul afectat familiei sau propriei 

persoane.    

Progresul tehnologic și apariția internetului au adus la multe schimbări și inovații în procesele 

de muncă, făcând mult mai greu de identificat granițele dintre muncă și viața personală. Lucrătorii ar 

putea simți că stând conectați mai mult timp și răspunzând rapid acesta este un semn de performanță 

bună, continuând, în practică, să-și facă treaba la domiciliu și în afara orelor de program. 

Incompatibilitatea dintre rolurile de la muncă și din familie care provoacă conflicte de muncă cauzate 

de comportament, timp și tensiune pot face dificil sau imposibil de îndeplinit rolurile în familie, și 

vice-versa. 

Impactul stresului asupra sănătății poate varia în funcție de răspunsul individual; cu toate 

acestea, nivelurile ridicate de stres pot contribui la dezvoltarea unor deficiențe legate de sănătate, 

inclusiv tulburări psihice și comportamentale, cum ar fi: epuizare, anxietate și depresie și alte 

deficiențe fizice: boli cardiovasculare și afecțiunile musculoscheletice. O atenție tot mai mare este 

acordată impactului comportamentelor deviate asociate, cum ar fi: abuzul de alcool și droguri, fumatul, 

dieta nesănătoasă, somnul insuficient, precum și legătura lor cu creșterea incidenței accidentelor de 

muncă și a bolilor netransmisibile. 

Astăzi, termenul de „stres“ este folosit în numeroase moduri, descriind totul de la senzația de 

rău dimineața până la anxietate care duce la depresie. Stresul nu este o afectare a sănătății, dar este 

primul semn de răspuns dăunător fizic și emoțional. Odată cu ritmul de muncă dictat de comunicări 

instantanee și niveluri ridicate ale concurenței, liniile care separă munca de viață, devin din ce în ce 

mai dificil de identificat. Riscurile psihosociale, cum ar fi creșterea concurenței, așteptări mai mari 

legate de performanță și mai multe ore suplimentare, toate acestea contribuie la un mediu de muncă tot 

mai stresant. În plus, din cauza recesiunii economice actuale, care face să crească ritmul schimbării 
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organizaționale și al restructurării, lucrătorii se confruntă tot mai mult cu muncă nesigură, cu 

oportunități reduse de muncă, teama de a-și pierde locul de muncă, disponibilizări masive, șomaj și 

scăderea stabilității financiare, cu consecințe grave asupra sănătății psihice și a stării lor de bine. În 

prezent, stresul profesional este recunoscut, în general, ca fiind o problemă globală care afectează toate 

profesiile și toți lucrătorii. Stresul în muncă este în prezent, ca importanţă, a doua problemă de sănătate 

în muncă, ca răspândire, afectând 28% dintre lucrătorii din Uniunea Europeană, respectiv peste 40 de 

milioane de persoane. Numărul persoanelor care suferă de stres cauzat sau agravat de condiţiile de 

muncă s-a dublat, în raport cu anul 1990. 

Aplicație 

I. Completați enunțurile, așa încât acestea să devină complete și corecte: 

1. Disonanţa .................. este starea de disconfort .................sau conflictul creat atunci 

când oamenii sunt confruntaţi cu ....................... perspective sau alternative ale unei 

................ 

2. Imposibilitatea satisfacerii anumitor necesităţi determină apariția de conflicte 

datorate ........................ 

3. Într-o organizaţie, rolurile sunt consemnate sub forma descrierii ................... 

 

II. Adevărat sau fals? 

1. Conflictele constructive permit căutarea de idei noi, stimulează inovaţia şi 

schimbarea, dezvoltă spiritul competiţiei “sănătoase” între părţi. 

2. Conflictul individual interior este strâns legat de stres. 

3. Conflictul intra-rol are la bază cerinţele diferite a două sau mai multe roluri ce 

trebuie jucate simultan. 

III. Dați exemplu unui conflict individual personal cu care v-ați confruntat recent, încadrați-l 

în una din categoriile de mai sus și identificați, dacă este cazul, mecanismul de apărare adoptat în 

situația respectivă. 

Conflict și negociere 

Succesul managerului se judecă nu după lucrul efectuat de el, ci după felul în care el reuşeşte de  

a-i impulsiona la lucru pe subalterni. Impulsionarea sau motivarea personalului de a activa se poate 

exercita numai prin intermediul influenţei. 

Influenţa - este un act intenţional prin care un individ încearcă să determine alt individ să 

gândească sau să comită un alt lucru pe care acesta singur nu l-ar gândi sau realiza. Deci la baza 

procesului de conducere stă influenţa care se manifesta prin acţiunea emoţională sau raţională pe care 

un om o exercită asupra altuia în scopul modificării comportamentului. În sens negativ influenţa se 
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manifestă prin manipulare. În sens pozitiv ea este instrumentul care managerul direcţionează 

activităţile subalternilor. Influenţa este bazată pe putere.  

Puterea - este capacitatea de a influenţa asupra altora, de a-i supune voinţei proprii. În funcție 

de cine exercită influenţa - puterea poate fi a individului, a grupei sau organizaţiei.  

Autoritatea - dreptul de folosi puterea asupra comportamentului celorlalţi. Autoritatea este 

puterea formală sau legitimă ce decurge din rolul poziţiei oficiale acordată cuiva și acceptată de 

subalterni şi considerată justă. Caracteristicile autorităţii: 

- este putere obiectivă, specificată prin norme, regulamente şi simboluri; 

- la baza ei se afla consimţământul şi conformitatea; 

- este o ierarhie a rolurilor sociale. 

Atât puterea cât şi autoritatea se manifestă prin influenţa pe care un individ o exercită asupra 

celorlalţi. Puterea devine autoritate când este legitimată, oficială şi acceptată. În organizaţie liderul 

informal are putere şi nu autoritate. Managerul este cel căruiai i se acordă autoritate, dar care poate fi 

limitat în posibilitatea de a influenţa, în cazul când nu posedă calităţile, aptitudinile şi cunoştinţele 

necesare. 

În prezent sursele puterii sunt divizate în două categorii: individuale şi organizaţionale. 

 Surse individuale ale puterii   Surse organizaţionale ale puterii 

- puterea de expert 

- charisma (puterea exemplului) 

- dreptul la putere 

- puterea informaţiei 

- nevoia de putere  

- adoptarea deciziilor 

- recompensa 

- constrângerea 

- controlul resurselor 

- puterea relaţiilor  

Puterea de expert – capacitatea conducătorului de a influenţa pe alţii prin faptul că este bine 

pregătit într-un domeniu oarecare, este instruit, are practică, talent, deprinderi. Cu cât omul are mai 

multe cunoştinţe in domeniu cu atât el este mai influent. Puterea de expert nu este strict legată de 

postul ocupat, ci de competenţa demonstrată de individ. 

Puterea exemplului/de referință - capacitatea conducătorului de influenţa comportamentul 

subalternilor datorită atractivităţii sale personale, existenţa unei charisme. Charisma – puterea bazată 

pe forţa calităţilor individuale şi a stilului conducătorului( idolul), atractivitatea pentru oameni a unor 

calităţi individuale, dorinţa de a se identifica cu persoana adorată, de a o imita. De obicei este o putere 

iraţională, bazată pe emoţii. 

Dreptul la putere. Conducătorii de acelaşi nivel au drepturi similare, dar fiecare utilizează 

dreptul acordat lui de subalterni în limita capacităţilor individuale. Dreptul la putere este puterea 

primită de la subalterni, se manifestă prin recunoaşterea de către aceştia a dreptului de a-i conduce şi 

depinde de măsura în care ei stimează, sunt devotaţi. 
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Puterea informaţiei - se bazează accesul la informaţia necesară şi capacitatea de o folosi la 

influenţarea altora. Ex. puterea secretarei, ajutorului etc. 

Nevoia de putere - dorinţa de a influenţa pe alţii. Această sursă se manifestă prin faptul că 

persoana insistent doreşte să acorde sfaturi şi ajutor, e preocupată de reputaţia personală. 

Adoptarea deciziilor - ca sursă a puterii se manifestă în măsura în care purtătorul acesteia 

poate influenţa asupra adoptării unei sau altei variante pe durata întregului proces de adoptare a 

deciziei. 

Recompensa – Efortul depus de subaltern pentru realizarea indicaţiilor primite este în funcţie 

de aşteptările privind nivelul recompenselor acordate de către manager. Efectul acestei surse de putere 

poate fi diminuat în cazul când managerul nu-şi respectă promisiunea de  recompensare a unor eforturi, 

sau când sunt remunerate persoanele care nu au executat indicaţiile primite. 

Constrângerea - se realizează prin capacitatea managerului de a influenţa comportamentul 

subalternului prin intermediul pedepsei, amenzii, mustrării, retrogradării în post, concedierii. Întrucât 

la baza acestei puteri se află frica, ea limitează iniţiativa şi creativitatea indivizilor. Forţa acestei puteri 

poate fi diminuată în cazul pedepselor nejustificate. 

Controlul resurselor – reiese din dreptul de a repartiza resursele din organizaţie, deci puterea 

depinde de postul pe care-l are persoana. În special această sursă a puterii se manifestă în cazul 

deficitului, în aşa fel pentru a avea o influenţă mai sporită asupra oamenilor se creează conştient 

deficitul de resurse. 

Puterea relaţiilor –se bazează pe capacitatea individului de a influenţa alte persoane prin 

asocierea sa cu persoanele influente din organizaţie sau exterior. Puterea relaţiilor nu necesită existenţa 

acestor relaţii, dar perceperea de către cel asupra căruia se execută influenţa că o asemenea relaţie 

există. 

Puterea poate fi o sursă importantă de conflict, puterea de recompensare și cea coercitivă sunt 

sursele cele mai probabile de conflict. De asemenea, dacă puterea de referință și cea de expertiză nu 

sunt recunoscute de subordonați (superiorul nu are carismă sau se dovedește incompetent) conflictul 

aparte inevitabil. 

Surse ale conflictelor organizaționale: 

- surse de natură psiho-socială: incompatibilități de comportament, de percepție, de valori, de 

interese, de motivație, de așteptări, de rol, de priorități, de competență, etc.; 

- surse de natură structurală: stiluri manageriale, ambiguități organizaționale, comunicarea 

defectuoasă, birocrația, presiunea timpului, standarde nerezonabile, proceduri neclare, 

repartizarea sarcinilor/retribuțiilor, inechitatea retribuțiilor, teama de concediere, de schimbare 

tehnologică, competiția pentru resurse, diferențe între angajați tineri/ seniori, etc. 



26 
Managementul relaţiilor profesionale - prof. Panait Gabriela 

 

Strategii de abordare a conflictelor 

1. Negocierile. Constau în discuţii nemijlocite, purtate în scopul de a ajunge la o înţelegere, la 

încheierea unei tranzacţii sau la rezolvarea unei probleme. Înţelegerea se stabileşte atunci când 

este acceptată de toate părţile: ea trebuie deci să satisfacă nevoile tuturor părţilor implicate.  

2. Medierea. Uneori, mai ales atunci când părţile sunt numeroase sau problema foarte complexă, 

se întâmpină greutăţi în stabilirea şi respectarea regulilor şi procedurilor. O soluţie este 

folosirea unuia sau mai multor facilitatori, persoane imparţiale şi neutre care au în sarcină 

modul de desfăşurare a discuţiilor.  

3. Arbitrajul. Atunci când părţile nu reuşesc să găsească o cale de a elabora împreună soluţia 

unei probleme, se pot adresa arbitrajului. Acest lucru se întâmplă de obicei când părţile nu se 

simt competente să judece situaţia, când între ele există diferenţe ireconciliabile sau când 

comunicarea este profund alterată. Părţile trebuie să se oblige să respecte decizia arbitrajului, 

indiferent care va fi ea. Arbitrul este un expert independent care analizează şi interpretează 

aspectele diferendului şi propune o soluţie. Participanţii au influenţă numai în alegerea 

arbitrului. 

4. Judecata. Oamenii preferă adesea procedurile juridice deoarece accepţiunea generală este că 

ele sunt cele mai legitime şi definitive. Demersul juridic constituie un procedeu care nu 

necesită acordul celeilalte părţi. 

Strategii de rezolvare a conflictelor 

1. Abandonul. Retragerea fizică sau emoţională din conflict, în general de teama confruntării 

directe. În general, adoptarea acestei atitudini implică renunţarea la dreptul de a avea un cuvânt 

de spus. Este acceptabil să te retragi atunci când un conflict nu te priveşte, sau atunci când 

retragerea nu afectează cursul evenimentelor. Retragerea poate acutiza şi mai mult un conflict. 

Uneori, prin retragere puteţi dăuna cuiva sau puteţi “da apă la moară” adversarilor. Câteodată 

ne retragem din dorinţa ca ceilalţi să ne roage să revenim… Uneori putem fi dezamăgiţi să 

constatăm că nu suntem atât de indispensabili! 

2. Reprimarea. Refuzul de a accepta existenţa unui conflict este un comportament la care 

recurgem din dorinţa de a avea linişte cu orice preţ. Este bine să nu supradimensionăm un 

conflict minor şi să nu ne lăsăm “duşi de val”, însă atunci când conflictul este real singura 

soluţie este să avem curajul să-i recunoaştem existenţa: mai devreme sau mai târziu el va ieşi 

oricum la iveală! 

3. Victorie/înfrângere. Acest stil este adeseori rezultatul tendinţei inconştiente de a vă proteja de 

durerea eşecului. În strategia victorie/înfrângere se produce o etalare de forţe din care 

obligatoriu o parte iese înfrântă. Această strategie poate avea efecte întârziate: învinsul poate să 
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nu suporte eşecul, revenind “în forţă” după un timp. În plus, relaţiile dintre părţile implicate vor 

fi cu siguranţă iremediabil afectate. Învinsul de astăzi poate refuza să coopereze mâine… 

4. Compromisul. Este o strategie care reclamă anumite capacităţi de negociator pentru ca fiecare 

să câştige câte ceva. El dă impresia de corectitudine, dar asta poate să nu fie suficient deoarece 

fiecare parte luptă pentru ceva mai mult. Dezavantajul compromisului este că în general una 

dintre părţi va părea mai “mărinimoasă” dând celeilalte părţi un sentiment de înfrângere.  

5. Victorie/victorie. Este strategia ideală, care nu presupune un învingător şi un învins. Procesul 

de găsire a soluţiei poate fi mai lung şi mai anevoios, însă cu siguranţă relaţiile se vor 

consolida, iar soluţia va fi mai durabilă. Când ambele părţi câştigă, ambele vor susţine soluţia, 

iar probabilitatea declanşării unor conflicte ulterioare va fi foarte mică.  

Paşii abordării strategiei win/win (victorie/victorie): 

1) Aflaţi de ce le trebuie ceea ce cer – clarificaţi cerinţele fiecărei părţi şi motivaţiile lor 

2) Depistaţi punctele de complementaritate – două persoane pot dori acelaşi lucru din motive 

diferite. 

3) Identificaţi ideile de rezolvare – începeţi prin a vedea care sunt soluţiile propuse de către fiecare 

parte.  

4) Cooperaţi – continuaţi prin a găsi împreună noi soluţii posibile. Cooperând, arătaţi clar celuilalt 

că îl trataţi ca partener, nu ca oponent. Astfel, chiar dacă relaţia nu va fi întărită, ea va fi cel puţin 

menţinută. Încercaţi permanent să disociaţi problema de persoane. Concentraţi-vă pe corectitudine, nu 

pe forţă. Fiţi dur cu problema şi blând cu oamenii! 

Etape:  

• Formularea problemei 

• Identificarea părţilor implicate (direct sau indirect) 

• Cunoaşterea nevoilor reale / de bază / din spatele celor declarate, afişate.  

• Găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor. 

• Generarea de soluţii posibile. 

• Cooperarea, transformarea adversarului în partener pentru alegerea unei soluţii acceptate de 

ambele părţi ca permanentă. 

Aplicaţie  

Adevărat sau fals? 

1. Puterea de expert reprezintă capacitatea conducătorului de a influenţa pe alţii prin faptul că este 

bine pregătit într-un domeniu, are practică, talent, deprinderi. 

2. Într-o organizație, liderul informal are putere şi nu autoritate. 
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3. Puterea de recompensă se realizează prin capacitatea managerului de a influenţa 

comportamentul subalternului prin intermediul pedepsei, amenzii, mustrării, retrogradării în 

post, concedierii. 

4. Mediatorii sunt persoane imparţiale şi neutre care au în sarcină înlesnirea discuţiilor de 

negociere.  

5. Stilurile manageriale reprezintă surse de conflict de natură psiho-socială într-o organizație. 

6. Compromisul este o strategie care reclamă anumite capacităţi de negociator pentru ca fiecare 

parte aflată în conflict să câştige câte ceva. 

7. Demersul juridic constituie un procedeu care necesită acordul părţilor implicater în conflict. 

8. Dreptul la putere, ca sursă individuală de putere, este puterea primită de la șefi, prin investirea 

cu autoritate. 

9. Strategia ideală de rezolvare a unui conflict este strategia win/win, când ambele părți implicate 

în conflict căștigă. 

Motivaţia în muncă. Teoria echităţii 

 

Oamenii diferă între ei prin capacitate intelectuală, îndemânare fizică, energie disponibilă, 

educaţie, pregătire, experienţă, personalitate, interese, aspiraţii, etc. Deşi aceste diferenţe individuale 

stabilesc limitele performanţelor lor, motivaţia este un factor important în determinarea modului şi 

măsurii în care fiecare persoană îşi foloseşte aptitudinile şi îşi direcţionează eforturile şi le transformă 

în performanţe. 

În context organizaţional motivaţia se manifestă prin motivaţia în muncă. Aceasta este o stare 

internă care determină angajatul să cheltuie efort şi energie pentru realizarea obiectivelor 

organizaţionale, în acelaşi timp atingându-şi şi propriile obiective. 

Interesul manifestat pentru motivaţie în cadrul organizaţiilor se datorează mai multor factori: 

1) Cerinţele comportamentale ale organizaţiei. 

Orice organizaţie are trei tendinţe comportamentale: 

• persoanele trebuie atrase nu numai pentru a se alătura organizaţiei, ci pentru a rămâne în 

cadrul ei o perioadă cât mai îndelungată; 

• angajaţii trebuie să îndeplinească cât mai bine sarcinile de muncă; 

• comportamentul angajaţilor trebuie să fie creativ, spontan şi inovativ. 

Pentru ca organizaţia să funcţioneze eficient trebuie să stimuleze participarea şi performanţele 

superioare. 

2) Complexitatea fenomenului motivaţiei şi natura sa sistemică. 

Înţelegerea modului de funcţionare a organizaţiei necesită: 
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•  stabilirea cauzelor care determină anumite comportamente umane; 

•  determinarea influenţelor diferitelor comportamente asupra organizaţiei. 

3) Constrângerile mediului extern al organizaţiei. 

Ca urmare a intensificării constrângerilor reglementărilor guvernamentale, concurenţei interne 

şi externe, apariţiei unor asociaţii profesionale care impun anumite restricţii, conducerea trebuie să 

caute noi mecanisme de creştere sau chiar de menţinere a eficienţei organizaţionale care să asigure 

obţinerea tuturor beneficiilor potenţiale din resursele aflate la dispoziţia ei. Eficienţa organizaţională 

depinde în mare măsură de abilitatea conducerii de a-i motiva pe angajaţi. 

4) Natura tehnologiei. 

În condiţiile creşterii gradului de complexitate a tehnologiilor moderne care nu înseamnă numai 

automatizare, ci necesită şi colaborarea unui număr mare de persoane pentru a le folosi cu succes, 

organizaţia trebuie să-şi asigure personal capabil şi dispus să folosească tehnologia avansată pentru 

realizarea obiectivelor organizaţionale. 

5) Abordarea pe termen lung a resurselor umane. 

Ca urmare a trecerii la o abordare strategică a resurselor umane, organizaţiile trebuie să acorde 

atenţie tot mai mare dezvoltării angajaţilor ca resurse viitoare, formând un "stoc de talent" pe care se 

pot baza în măsura în care acesta se dezvoltă. Pentru aceasta este nevoie de stimularea angajaţilor să-şi 

dezvolte aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele profesionale, evaluarea personalului, motivarea lui, etc. 

Deseori se pune semnul egalităţii între motivaţie şi realizarea scopurilor organizaţionale. Însă 

motivaţia se referă la realizarea scopurilor şi dorinţelor individuale ale angajaţilor şi nu la atingerea 

scopurilor organizaţiei. Managerul trebuie să descopere întâi obiectivele şi nevoile nesatisfăcute ale 

angajaţilor, pe care să le lege apoi de scopurile organizaţionale. Astfel poate pune în mişcare angajaţii 

care, realizându-şi scopurile personale, vor contribui la atingerea obiectivelor organizaţionale. 

Motivaţia nu este o caracteristică individuală, ea acţionează în strânsă legătură cu contextul 

organizaţional, cu mediul în care se află persoana. Deci, managerul nu trebuie să considere sinonime 

"lipsa de motivaţie" şi "lenea". Motivaţia este un proces dinamic aflat la interacţiunea complexă a două 

câmpuri, organizaţia şi individul. Ea se manifestă diferit de la o situaţie la alta şi de la un moment la 

altul. Aceeaşi motivaţie poate determina comportamente diferite. 

Teoria echităţii a fost avansată pentru prima dată de ADAMS şi WEICK, ca teorie a motivației 

resurselor umane. Se bazează pe două presupuneri de bază despre comportamentul uman: 

1. Mai întâi, se presupune că "oamenii se angajează într-un proces de evaluare a propriilor relaţii sociale. 

Relaţiile sociale sunt văzute ca "un proces de schimb" în care indivizii aduc contribuţii, sau investesc timp şi 

efort şi aşteaptă în schimb anumite rezultate. 
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2. În al doilea rând, oamenii nu evaluează echitatea unui schimb în van. Ei compară 

propriile situaţii cu situaţiile celorlalţi pentru a determina o balanţă relativă. 

Determinarea dimensiunii la care un schimb este satisfăcător este influenţată de comparaţia între 

situaţiile altora şi situaţiile personale. 

Teoria echităţii se bazează pe relaţia dintre două variabile şi anume: 

1. intrări sau investiţii; 

2. recompense sau rezultate. 

Investiţiile reprezintă acele lucruri cu care un individ contribuie la un schimb. Acestea includ: 

- experienţa în muncă; 

- educaţia; 

- nivelul efortului cerut de post.  

Recompensele sunt: 

- recompense băneşti;  

- beneficii adiţionale;  

- statut crescut; 

- privilegii;  

- feedback pozitiv. 

Conform teoriei, indivizii atribuie o anumită greutate diferitelor investiţii şi rezultate, în baza 

importanţei lor percepute. Intuitiv, oamenii ajung la un raport al recompenselor şi investiţiilor proprii, 

pe care îl compară cu raportul acestor doi factori la un alt individ sau grup. 

O stare de echitate vizibilă există atunci când raportul recompenselor şi investiţiilor unei 

persoane este egal cu raportul recompenselor şi investiţiilor altei persoane. 

Adică: 

Recompensă pers. 1 =   Recompensă pers.2  

Investiţii pers. 1           Investiţii pers.2 

 

O stare de inechitate există atunci când cele două raporturi nu sunt egale.  

Câteva aspecte specifice ale teoriei echităţii trebuie menţionate: 

1. Condiţiile necesare producerii unei stări de echitate sau inechitate sunt bazate pe o 

percepere personală a investiţiilor şi a rezultatelor. Dacă un individ are o imagine puternic 

distorsionată a factorilor incluşi în schimb, aceste distorsiuni vor fi încorporate în calculele 

personale de echitate sau inechitate. 

2. În al doilea rând, inechitatea este un fenomen relativ. Asta înseamnă că inechitatea nu există 

atunci când o persoană are investiţii mari şi recompense mici, atâta timp cât un element de 
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comparaţie are acelaşi raport. Angajaţii pot să fie pe drept satisfăcuţi cu o funcţie ce 

necesită eforturi mari şî oferă recompense mici, dacă situaţia de referinţă este asemănătoare. 

3. În al treilea rând, inechitatea apare atunci când oamenii sunt relativ sub - plătiţi sau peste - 

plătiţi. Cercetările sugerează că pragul pentru plăţile sub nivel este mai mic decât pentru 

plăţile suplimentare. Oamenii preferă să accepte plăţile suplimentare într-o relaţie de 

schimb, decât să accepte plăţi insuficiente. 

 Consecinţe ale inechităţii 

După formularea lui Stacy Adams, implicaţiile teoriei echităţii în motivaţie sunt următoarele: 

1. Inechitatea percepută creează tensiune între indivizi. 

2. Tensiunea este proporţională cu magnitudinea inechităţii. 

3. Tensiunea experimentată de angajaţi va motiva încercarea de a o reduce. 

4. Puterea motivaţiei va fi egală cu inechitatea percepută. 

Deci, dacă compararea unui individ cu un element de referinţă relevante cauzează o echitate 

percepută, individul va fi motivat să continue activitatea şi totul este în regulă. 

Dacă însă după comparaţie rezultă o stare de inechitate percepută, individul va fi motivat să 

acţioneze către o schimbare, pentru reducerea inechităţii.  

În această direcţie se sugerează următoarele soluţii: 

1. Oamenii îşi pot modifica investiţiile, în sensul creşterii sau descreşterii acestora, în funcţie 

de o inechitate avantajoasă sau dezavantajoasă. De exemplu: oamenii prost plătiţi îşi pot 

reduce nivelul de efort în muncă sau să mărească absenteismul, în timp ce, cei plătiţi 

suplimentar să-şi mărească efortul. 

2. Oamenii pot face încercări de modificare a recompenselor; prin organizaţiile sindicale ei 

pot revendica creşterea salariilor, modificarea condiţiilor de lucru, a orelor de program, 

fără să-şi modifice eforturile. 

3. Oamenii pot părăsi locul de muncă. Indivizii care se cred trataţi inechitabil, se pot decide 

să părăsească locul de muncă actual prin transfer la un altul, sperând că astfel vor găsi o 

balanţă mai bună a investiţiilor şi recompenselor. 

Teoria echităţii aduce contribuţii la o mai bună înţelegere a comportamentului uman la locul de 

muncă. Stările de echitate sau inechitate percepute afectează atât reacţiile noastre la mediul de muncă 

cât şi atitudinea faţă de activitatea desfăşurată. Cu toate acestea, teoria echităţii nu este o explicaţie 

completă a motivaţiei angajaţilor, ea doar descrie câteva procese motivaţionale pe care managerii ar 

trebui să le înţeleagă. 

Teoria echităţii acordă multă importanţă recompenselor monetare şi felului în care sunt 

distribuite. 
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Aplicaţie 

 

I. Alegeți răspunsul considerat corect: 

1. Starea internă care determină angajatul să cheltuie efort şi energie pentru realizarea 

obiectivelor organizaţionale, se numește: a) capacitate intelectuală; b) educație și 

energie disponibilă; c) îndemânare fizică și pregătire psihică; d) motivație în muncă. 

2. Orice organizaţie are trei tendinţe comportamentale: a) ABC; b) ABD; c) ACD; d) 

BCD. 

A) persoanele trebuie atrase nu numai pentru a se alătura organizaţiei, ci pentru a 

rămâne în cadrul ei o perioadă cât mai îndelungată; 

B) angajaţii trebuie să îndeplinească cât mai bine sarcinile de muncă; 

C) creşterea gradului de complexitate a tehnologiilor moderne; 

D) comportamentul angajaţilor trebuie să fie creativ, spontan şi inovativ. 

3. Inechitățile create între recompense și investiții: a) nu afectează motivația muncii;  b) 

afectează puternic numai motivația muncii; c) afectează motivația muncii și crează 

tensiune între angajați; d) sunt percepții strict personale ale angajaților. 

4. Abordarea pe termen lung a resurselor umane se referă la: a) stimularea angajaţilor să-şi 

dezvolte aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele profesionale; b) păstrarea angajaților o 

perioadă cât mai lungă de timp; c) menținerea pe termen lung a stimulentelor salariale; 

d) planificarea pe o perioadă lungă de timp a concediilor de odihnă. 

II. Adevărat sau fals? Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri. 

1. Eficienţa organizaţională depinde în mare măsură de abilitatea conducerii de a-i motiva 

pe angajaţi. 

2. Teoria echității oferă o explicație completă a motivației angajaților. 

3. Creşterea gradului de complexitate a tehnologiilor moderne înseamnă numai 

automatizare. 

4. Teoria echităţii acordă multă importanţă recompenselor monetare şi felului în care sunt 

distribuite. 

5.  În teoria echităţii, relaţiile sociale sunt văzute ca "un proces de schimb" în care indivizii 

aduc contribuţii, sau investesc timp şi efort şi aşteaptă în schimb anumite rezultate. 
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Conceptul de sine. Autocontrolul 

Împlinirea personală se realizează prin exprimarea deplină a potențialului și perceperea 

impactului pe care îl are asupra vieții tale și a celorlalți. Punctul de plecare este construirea vieții pe 

valorile tale fundamentale. Împlinirea este recompensa pentru faptul că îți dai voie să fii tu însuți. 

Conceptul de sine este alcătuit din trei părți, asemeni celor trei straturi ale unui tort. Prima este 

idealul propriu. Aceasta este viziunea sau descrierea ideală a persoanei care dorimi cel mai mult să fim, 

în toate privințele. Aceasta imagine ideală exercită o influență puternică asupra comportamentului 

nostru și asupra modului în care gândim despre noi. 

Idealul de sine este o combinație a calităților și atributelor pe care le admirăm cel mai mult la 

celelalte persoane. El este suma propriilor aspirații predominante. Este propria viziune despre persoana 

perfectă care ar trebui să fim. 

A doua parte a conceptului de sine este imaginea de sine. Imaginea de sine este modul în care 

ne vedem pe noi înșine și modul în care gândim despre noi, în timp ce ne desfășurăm activitățile 

zilnice. Imaginea de sine este numita adesea ”oglinda interioară”, în care privim pentru a vedea cum 

trebuia să ne comportăm într-o situație anume. Întotdeauna ne comportăm în conformitate cu imaginea 

interioară pe care o avem despre noi. 

A treia parte a conceptului de sine este respectul de sine. Respectul de sine este ce simțim 

despre noi înșine. El reprezintă componenta emoțională a personalității noastre și calitatea de bază a 

unei performanțe de înaltă clasă. Este cheia către fericire și eficiență personală. Este sursa energiei, a 

entuziasmului, a vitalității și a optimismului care ne alimentează personalitatea și ne transformă într-o 

persoană de succes, care țintește tot mai sus. 

Conceptul de sine este o noțiune complexă. Conceptul de sine social (cum credem noi că ne 

percep ceilalți) poate diferi de conceptul de sine personal (cum ne vedem noi înșine). Concepte de sine 

sociale diferite pot fi folosite în interacțiunea cu indivizi sau grupuri diferite. Există, de asemenea, 

concepte de sine personale și sociale ideale (ce ne dorim să fim și cum ne-ar plăcea să fim percepuți de 

ceilalți).  

Autoevaluarea conceptului de sine este cunoscută sub denumirea de stima de sine.  

Te consideri atrăgător sau neatrăgător? Un mecanic meritoriu sau unul mediocru? Un prieten de 

nădejde sau o persoană pe care puțini ar plăcea-o? În general, te accepți sau nu pe tine?  

Precum în cazul celor mai multe aspecte ale personalității, stima de sine este o variabilă 

continuă; scorul unei persoane se poate situa oriunde, de la inferior la mediu sau superior. Stima de 

sine este cea mai studiată componentă a conceptului de sine; următoarele aspecte sunt de ajutor în 

definirea și clarificarea conceptului propriei valori:  
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- stima de sine – cum te evaluezi pe tine însuți; propriul simț al valorii personale;  

            - autoapreciere pozitivă (Rogers) – aprecierea și respectarea propriei persoane, chiar în absența 

aprecierii pozitive din partea altor presoane;  

- autoeficacitate percepută (Bandura) – măsura în care crezi că poți face față cerințelor unei 

situații date;  

- complex de inferioritate (Adler) – credința că nu îți poți depăși problemele printr-un efort 

adecvat;  

- autodispreț (Horney) – ura impotriva propriilor abilități autentice și a calităților personale, 

deoarece nu sunt la înălțimea imaginii idealizate nerealiste.  

Mediul în care trăim ne influențează modul cum ne desfășurăm viața. Ritmul alert face astfel 

încât autocontrolul să ne fie pus la încercare în mod constant. Locul de muncă ne împinge să facem 

lucrurile acum și nu mai târziu, iar stresul continuu ne face să atingem limitele autocontrolului pe care 

îl deținem. 

A judeca sub starea nervilor sau a lua măsuri când avem asemenea trăiri intotdeauna 

echivalează cu a greși. Furia, nervozitatea excesivă și iritarea îngustează câmpul conștiinței, întunecă 

judecata, supradimensionează răul și efectele acestuia. Dacă ar fi să dezvăluim care este cel mai 

dăunător dintre sentimente, mânia își arată fața ca fiind cel mai periculos dintre toate. Ea poate distruge 

prietenii, familii, sănătatea și chiar și cariera. 

Autocontrolul reprezintă o calitate indispensabilă a oricărei persoane, o trăsătură de 

personalitate dar și un mecanism de autoreglare care, atunci când funcționează, are efecte și asupra 

activității profesionale, contribuind la creșterea randamentului muncii. 

Pentru a atinge un nivel de echilibru, literatura de specialitate ne oferă câteva metode de 

autocontrol pentru o viață lipsită de nervi: 

1. Nu trageți concluzii greşite: Întrebați-vă mai întâi care este problema și despre ce este 

vorba concret.  

2. Analizați situația: Priviți cu atenție problema, dacă intră în atribuțiile vostre și dacă o puteți 

influența într-un fel sau altul, sau e dincolo de puterea voastră de a o influența. 

3. Acceptați opinii din exterior: Admiteți că orice interlocutor are o opinie proprie pe care și-o 

poate exprima nestingherit chiar dacă este o viziune opusă de a voastră. Acest lucru nu înseamnă că 

trebuie să vă  înfuriați. Nu își au locul certurile și contrazicerile, însă o conversație care cuprinde 

argumente pertinente poate oferi soluții posibile pentru problemă. 

4. Respirați: Respirați profund când simțiți că furia vă copleșește. Amintiți-vă că puteți 

controla orice situație când dețineți controlul aupra propriei persoane. Respirația adâncă, controlată și 

ritmică poate ajuta la evitarea reacțiilor violente. 



35 
Managementul relaţiilor profesionale - prof. Panait Gabriela 

 

5. Imaginați-vă nervoși: Încercați din când în când să vedeți cum arătați când vă enervați: roșu 

la față, ochi congestionați, gesturie violente, strigate. Acceptați că nu este o poziție agreabilă și în 

același timp una care afectează serios imaginea de sine. De aseamenea, și în plan fiziologic se produc 

efecte nedorite, cum ar fi, pulsul mărit, senzația de gura uscată, dureri de ficat, incețoșarea privirii etc. 

6. Nu faceți din țânțar, armăsar: Priviți și tratați problemele cu seriozitate dar nu le luați 

niciodată în tragic. Nu există situație fără ieșire și amintiți-vă  celelalte situații din care ați ieșit cu bine. 

7. Gândiți pozitiv: Partea plină a paharului chiar există și asta trebuie să vedeți în orice situație mai 

dificilă. Viziunea pozitivă vă ajută să vă echilibrați, și  să vă păstrați calmul pentru a ieși cu bine din 

orice confruntare.  

8. Faceți un pas înapoi: Când interlocutorul  se află într-o stare de enervare accentuată, ridică 

tonul sau chiar amenință, nu intrați pe acceași lungime de undă. Lăsați-l să se descarce și încercați să-l 

calmați, numai așa veți putea să ajungeți la normalitate și să vă înțelegeți cu respectiva  persoană. 

În ritmul trepidant al vieții moderne este foarte important  să nu ne pierdem echilibrul. A fi 

stăpân pe emoțiile tale și capabil de autocontrol sunt condiții esențiale  ale unui comportament adecvat 

în orice situație. 

Gestionarea emoţiilor este abilitatea de a ne folosi conştientizarea propriilor emoţii pentru a fi 

flexibili şi a ne direcţiona pozitiv comportamentul în situaţii dificile. Acesta înseamnă a reuşi în timp 

să ne controlăm tendinţele de a răspunde printr-un comportament dictat de emoţii. Din păcate, reacțiile 

noastre emoționale au loc înainte ca noi să avem vreo șansă să putem răspunde. Ceea ce putem face 

este să devenim conștienți de toată gama de emoții negative şi pozitive pe care le avem. Astfel, acestea 

nu ne vor mai surprinde în momentele dificile, exact atunci când ne așteptam mai puțin. Există 

numeroase căi prin care ne putem exersa controlul emoțiilor. Iată 3 dintre ele: 

1. Să zâmbim şi să râdem mai mult 

2. Să preluăm controlul monologurilor interioare 

Cele mai des întâlnite monologuri interioare şi modurile în care putem să le modificăm sunt 

următoarele: 

• Eu întotdeauna şi eu niciodată trebuie transformate în eu de data aceasta, sau eu câteodată. 

Acţiunile noastre sunt unice pentru situaţia în care ne aflăm, indiferent cât de des ne gândim că 

greşim. Trebuie să încetăm să ne învinovățim excesiv pentru greşelile făcute. 

Sunt un idiot trebuie transformat în Am făcut o greșeală. Gândurile care ne pun anumite 

etichete nu lasă loc îmbunătăţirilor. În schimb, gândurile care ne arată o situaţie obiectivă ne ajută să ne 

concentrăm pe ceea ce putem schimba. 

3. Să ne concentrăm pe libertățile noastre nu pe limitările noastre 
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Astfel, principalele mijloace de realizare a autocontrolului sunt: gândirea pozitivă, relaxarea, 

antrenamentul psihoton, exercițiile de respirație, autosugestia.  

 Aplicație 

Descrieți o situație conflictuală în care ați fost condus de emoții și identificați ce ați fi putut 

face pentru păstrarea autocontrolului și evitarea unui deznodământ nefavorabil. 

 

Consolidarea relaţiilor de muncă 

Omul este o ființă socială și, ca atare, în cadrul companiei în care el activează stabilește relații 

(de simpatie, antipatie sau ignorare) cu ceilalți membri. În orice organizație se formează, de-a lungul 

timpului, grupuri diverse de indivizi, fiecare dintre aceștia cu personalități, temperamente, educație, 

mentalitate, scală de valori, comportamente și așteptări diferite. În acest context, comunicarea între 

angajați devine liantul necesar pentru stabilirea unui număr de relații optime. În cazul în care 

comunicarea este deficitară pot apărea confunzii, neînțelegeri, nesincronizări, care duc în final la 

conflicte. 

 Foarte multe dintre relațiile care se stabilesc între angajați sunt cele care se stabilesc pentru 

îndeplinirea sau gestionarea sarcinilor sau în luarea deciziilor. Pentru a construi în cadrul organizației 

echipe de lucru eficiente, angajații trebuie să fie pregatiți psihologic să asculte ceea ce au ceilalți de 

spus, să își acorde reciproc suportul necesar realizării misiunii, să înțeleagă valorile și cultura 

organizațională etc. A crea echipe de lucru puternice este o adevarată provocare pentru orice 

organizație.  

 Un angajat, prin acțiunile pe care le întreprinde și mai ales prin comportamentul pe care îl 

afișează la serviciu, în cazul în care acestea sunt negative, își poate periclita cariera și relațiile 

profesionale, fiind foarte posibil să intre în conflict cu ceilalți angajați. Indiferent de educația pe care o 

are, titlul sau experiența sa, dacă nu se poate înțelege cu ceilalți, nu va reuși prea usor, sau chiar deloc, 

să își îndeplinească sarcinile job-ului. 

 Relațiile de lucru eficiente reprezintă temelia succesului, a carierei și a satisfacției profesionale. 

Acestea sunt foarte importante, ele fiind la baza promovărilor, măririlor salariale, realizării temelor și 

satisfacției job-ului. Există mai multe metode/căi prin care se poate crea un mediu organizațional 

pozitiv care să insufle putere și motivație angajaților. Acestea reprezintă bazele pentru consolidarea 

unor bune relații de muncă.  

• Intervenții cu soluții optime pentru problemele echipei de lucru. Sunt mulți cei care acordă 

foarte mult timp amănuntelor nesemnificative ale unor probleme de lucru. Găsirea unei soluții 

pentru problema în cauză, sărind peste inconvenientul de a despica firul în partu, este cheia 
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reușitei. Anunțarea acesteia însă, e indicat să fie făcută pastrând respectul pentru ceilalți colegi 

și pentru șeful de echipă. 

• Respectarea angajamentelor luate. Așa cum se știe, în orice organizație munca se bazează 

foarte mult pe relațiile cu ceilalți. Tocmai din acest motiv, extinderea unui deadline pentru 

munca pe care un angajat o are de prestat poate afecta munca celorlalți angajați care nu își pot 

demara acțiunea. 

• Comunicarea verbală şi nonverbală. Când un angajat vorbește „de sus” cu un altul, când este 

sarcastic, când ridică tonul, tipul de relație dintre cei doi este deteriorată și ca atare și munca pe 

care aceștia o au de îndeplinit în comun are de suferit. 

• Acordarea șansei de afirmare. În orice organizație, fiecare angajat are o serie de talente, 

abilități sau exeperiență care îl face deosebit față de ceilalți. În situația în care acestuia i se 

acordă șansa de a se afirma, de a -și face cunoscut „talentul” ăl va face mult mai motivat să 

stabilească relații cu alți angajați care au „pasiuni” comune. 

• Comunicarea este cheia unei bune relații. Chiar dacă relația demarează cu o discuție în 

contradicție, indicată este comunicarea eficientă pentru rezolvarea acestui conflict. În cazul în 

care aceasta nu poate avea loc se va apela la „serviciile” departamentului de Resurse Umane 

care poate soluționa problema. 

 Daca un angajat acordă în mod regulat credit acestor acțiuni își asigură o bună colaborare cu 

ceilalți angajați. Astfel activitatea depusă de echipa de lucru va fi susținută și eficientă. 

Rolul în echipă descrie tiparul caracteristic de comportament al unui membru al echipei faţă de 

ceilalţi, ce poate ajuta sau împiedica eficienţa echipei.  Identificarea rolului pe care îl poate juca o 

persoană este importantă pentru că permite ca:     

• persoana care formează echipa, să facă alegeri mai bune în ceea ce priveşte componenţa echipei; 

• individul să se cunoască mai bine astfel încât să poată să-şi organizeze punctele tari şi slabe şi să 

lucreze mai eficient în echipă, şi         

• echipa să-şi adapteze felul în care răspunde cerinţelor sarcinii propuse 

 

Unele informaţii referitoare la diversele roluri cât şi la contribuţia persoanelor aflate în fiecare din cele 

nouă roluri se află în tabelul următor și în cel prezentat în Anexa 1. Cele nouă roluri pot fi de asemenea 

puse în legătură cu preferinţele indivizilor când acţionează, gândesc sau se concentrează asupra 

celorlalţi. 

 

Roluri orientate spre 

acţiune 

Roluri orientate spre 

persoane 

Roluri orientate spre 

gândire 
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Modelator 

Implementator 

Cel care finalizează, 

termină 

Coordonator 

Muncitor în echipă 

Investigator de resurse 

Sursă de idei 

Evaluator monitor  

Specialist 

 

Diagrama de mai jos prezintă unele din trăsăturile pe care le observăm în echipele eficiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluţionarea conflictelor din cadrul echipei 

 Dacă membrii unei echipe muncesc împreună făcând dovadă de încredere şi respect reciproc şi 

angajându-se să atingă obiectivul comun, nu ar trebui să apară conflicte.  Cu toate acestea, conflictele 

apar. Echipa trebuie să rezolve singură conflictul, urmărind parcurgerea următorilor paşi: 

1. Identificarea şi clarificarea sursei conflictului 

2. Stabilirea unor obiective comune 

3. Identificarea opţiunilor 

4. Îndepărtarea obstacolelor 

5. Ajungerea la un acord 

6. Recunoaşterea acordului     

Toţi membrii echipei trebuie să recunoască că au ajuns la o soluţie în urma căreia nimeni nu pierde ci 

toţi câştigă.  Ei trebuie să se asigure că toţi înţeleg implicaţiile acordului pentru ei şi modalităţile lor de 

lucru.  Trebuie apreciaţi toţi membrii echipei care au contribuit la găsirea soluţiei în vederea unei 

atmosfere pozitive.      

Echipe 
eficiente 

Mărimea potrivită  

Viziune clară asupra 

obiectivelor şi sarcinilor 

Combinaţia corectă de 

abilităţi 

Comunicare bună 

Sprijin şi grijă reciprocă 

Consens şi responsabilitatea 

tuturor privind sarcina 

Conflictele sunt ţinute 

sub control 

Crearea şi verificarea 

ideilor noi 

Diviziune clară a rolurilor şi 

sarcinilor pentru indivizi 

Instrucţiuni de lucru şi 

obiective clare  

Împărţirea muncii 

Greşelile şi opţiunile 

nerealizabile sunt 

îndepărtate de la început 

Egalitate între membri 

 

 

 

Monitorizare şi feedback 
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Aplicație 

Listă de verificare pentru munca în echipă 

Citiţi următoarele afirmaţii care descriu cum poate funcţiona o echipă. 

Bifaţi-le () pe acelea care credeţi că descriu adecvat echipa dvs.  Apoi discutaţi-le pe acelea pe care 

le-aţi bifat cu ceilalţi membri ai echipei dvs. 

După aceea gândiţi-vă la modalităţile în care echipa dvs.  ar putea să-şi îmbunătăţească performanţa.  

Observaţi că punctele pe care nu le-aţi bifat sunt de mare ajutor în această activitate. 

Afirmaţiile:    

Toţi am fost egal implicaţi în atingerea obiectivelor. 

Toţi am luat parte în a ne hotărî cum ar trebui alocată munca. 

Ne-am angajat să ne ajutăm reciproc să învăţăm. 

Când unul dintre noi a fost sub presiune, ceilalţi i-au oferit ajutorul. 

Am apreciat contribuţiile valoroase din partea celorlalţi membri ai echipei. 

Am avut încredere unul în altul. 

Am abordat dezacordurile şi conflictele din cadrul echipei într-un mod constructiv. 

Am rămas uniţi chiar şi când nu am fost de acord. 

Ne-am simţit comod şi relaxat unul în prezenţa altuia. 

Ne-am sprijinit unul pe celălalt în contact cu cei din exterior. 

Am fost capabili să oferim critici constructive unul la adresa celuilalt şi să le acceptăm. 

Am participat cu toţii la întruniri şi am rămas până la sfârşit. 

Am reuşit să ne asigurăm că toată lumea a ştiut despre ce era vorba. 

 

Documente necesare recrutării personalului 

Întocmirea unui curriculum vitae. Curriculum-ul vitae este punctul de plecare în orice 

selecţie. Este unul din cele mai la îndemână procedee de evaluare, fiind bazat pe informaţii biografice. 

 La primirea mai multor curriculum-uri vitae pentru ocuparea unui post se face o primă triere de 

către compartimentul Managementul Resurselor Umane, care le înlătură pe cele pe care nu le consideră 

corespunzătoare intereselor întreprinderii. 

 Curriculum vitae, fiind primul contact cu conducerea firmei, joacă un rol foarte important 

deoarece el formează prima impresie. 

 La elaborarea unui curriculum vitae se vor avea în vedere cel puţin următoarele aspecte: 

 să se folosească o coală albă, format A.4; 

 numele, adresa, numărul de telefon, data naşterii, trebuie să apară la începutul primei 

pagini; 
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 să fie redactat îngrijit, de preferinţă dactilografiat; 

 să se întindă pe maximum două pagini; 

 să conţină numai informaţii reale, deoarece acestea pot fi verificate oricând; 

 să înceapă cu un obiectiv, vizând postul de care este interesat şi pentru care se consideră 

calificat; 

 să menţioneze toate posturile ocupate anterior; 

 tinerii absolvenţi, care nu au ocupat nici un post anterior, vor prezenta eventual mediile 

obţinute, premiile, burse, servicii prestatoare; 

 să includă informaţii referitoare la realizările şi contribuţiile importante ale candidatului 

(şef de promoţie, dacă are publicaţii în reviste de specialitate, dacă a adus economii 

importante organizaţiei prin modificarea unor metode şi tehnici de muncă etc.); 

 să conţină informaţii referitoare la pasiuni, implicare civică, activităţi în organizaţii 

profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.; 

 să conţină informaţii referitoare la limbile străine cunoscute; 

 să nu conţină referinţe, specificând că acestea vor fi furnizate la cerere; 

 să nu se menţioneze pretenţii salariale; 

 să nu includă informaţii de natură religioasă şi politică (ar putea elimina candidatul din 

competiţie). 

 Cele mai utilizate tipuri de curriculum vitae sunt cele cronologice şi cele funcţionale. 

 Curriculum vitae cronologic prezintă o particularitate importantă şi anume, începe cu 

activităţile cele mai recente şi continuă, în ordin invers, cronologică până la cele de început (Anexa 3). 

 Curriculum-ul vitae funcţional se concentrează asupra realizărilor în sine, fără a ţine seamă de 

cronologia lor. 

 Aplicație 

Căutați pe internet modelul de CV Europass și întocmiți după acest model propriul dvs. 

CV. 

 Întocmirea scrisorii de intenţie. Este recomandabil ca un curriculum vitae să fie însoţit de o 

scrisoare de intenţie care să nu repete informaţiile conţinute în acesta (CV.) 

 Această scrisoare nu este tipizată ci se redactează de către candidat, anunţându-şi interesul 

pentru ocuparea unui anumit post vacant; ea trebuie să fie scurtă şi concisă. 

 Scrisoarea se trimite compartimentului Managementul Resurselor Umane, sau, în cazul 

întreprinderilor mici care nu au un astfel de compartiment, se poate trimite direct preşedintelui, 

directorului general etc. 
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 Aplicație 

Întocmiți o scrisoare de intenție (un model găsiţi în Anexa 4) pentru un post pe care ați dori să-l 

ocupați de la locul dvs. de muncă actual. Chiar dacă acesta nu este și nu va fi prea curând vacant.

   

 Completarea formularului pentru angajare. Formularul pentru angajare este organizat, 

tipizat şi este un instrument de culegere a informaţiilor despre candidaţi. Acesta poate fi ataşat la 

curriculum vitae sau poate fi depus separat dar este obligatoriu la dosarul candidatului. 

 Este necesar să se citească cu atenţie formularul şi instrucţiunile de completare şi apoi să se 

completeze în mod ordonat; se recomandă să nu se completeze rubrica “salariul dorit”. 

 Participarea la interviu. Participarea la un interviu trebuie pregătită, punând accent deosebit 

pe cunoaşterea organizaţiei în care doreşte să se angajeze. 

 Participanţii la un interviu pentru selecţie în vederea ocupării unui post trebuie să aibă în vedere 

raţionamentele: 

 înfăţişarea generală să fie atractivă, cuviincioasă, dinamică; 

 să cunoască cât mai multe informaţii referitoare la postul pe care vrea să îl ocupe; 

 să fie pregătiţi să răspundă la orice întrebare, dar să nu vină cu răspunsuri pregătite de 

acasă; 

 să nu ezite când răspund la întrebări; 

 să dea răspunsuri scurte şi inteligibile, să evite detaliile deoarece la nevoie se vor cere; 

 să nu dea informaţii eronate, deoarece orice informaţie se poate verifica; 

 să nu se subaprecieze, dar nici să se supraaprecieze; 

 să asculte atent la cel îl întreabă cel care recrutează; 

 să încerce să fie degajat dar nu până la extreme; 

 să manifeste interes real pentru postul vacant prin întrebări la obiect adresate celui care 

intervievează. 

 Este important de subliniat că interviul nu este acelaşi lucru cu interogatoriul. La interviu 

ambele persoane pun întrebări şi dau răspunsuri. Iniţiativa aparţine totuşi reprezentantului firmei. 

Candidatul trebuie să se gândească la cel puţin 2-3 probleme pe care să le ridice în legătură cu postul la 

care aspiră. 

 Fundalul unei atitudini de succes reprezintă convigerea că este omul potrivit pentru postul în 

discuţie. Mulţi profesionişti ratează interviul datorită unei atitudini şovăielnice. 

 Interviul se poate desfăşura în mai multe feluri: candidatul faţă în faţă cu reprezentantul firmei, 

toţi candidaţii pentru post împreună cu intervievatorul sau interviu de tip panel, ceea ce înseamnă că un 

grup de persoane se află în poziţia de recrutant iar decizia este colectivă. 
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 Intervievarea eficientă necesită talent şi pregătire, instruire în acest domeniu. 

 În practică se delimitează trei tipuri de interviu: 

• interviu structurat; 

• interviu nestructurat; 

• interviu sub presiune. 

 Interviul structurat foloseşte întrebări standard, stabilite anticipat care se pun în aceeaşi ordine 

fiecărui candidat. 

 Interviul nestructurat foloseşte întrebări generale care să-l determine pe candidat să vorbească 

despre el. 

 Interviul sub presiune se foloseşte mai rar, pentru posturi în care se lucrează sub stress; cel care 

conduce interviul ia o atitudine agresivă pentru a urmări reacţiile candidatului sub presiune psihică. 

 Pentru a fi eficient, interviul trebuie să fie planificat şi să aibă obiective raţionale pentru a 

evalua caracteristicile definitorii ale solicitanţilor. 

 În continuare se prezintă câteva întrebări ce ar putea fi utilizate în cadrul unui interviu 

nestructurat. 

Ce ne puteţi spune despre dvs. 

D-le X? 

Este bine să se folosească o frază sau două mai deosebite, 

pentru a-şi scoate în evidenţă calităţile şi competenţa 

profesională 

De ce v-aţi orientat spre 

profesia Y? 

Candidatul trebuie să scoată în evidenţă afinităţile pentru 

această profesie 

De ce doriţi acest post? Candidatul trebuie să specifice interesul deosebit pentru profilul 

postului şi siguranţa că este calificat şi potrivit pentru el 

Care vă sunt punctele slabe? Este important să răspundem sincer la o astfel de întrebare dar 

să ne prezentăm totuşi defectele într-o lumină cât mai puţin 

nefavorabilă 

Care vă sunt calităţile 

(punctele forte)? 

La fel trebuie să ne prezentăm în mod sincer calităţile (sunt 

ordonat, ştiu să lucrez cu oamenii etc.), dar să nu exagerăm, 

lăsând loc impresiei de supraapreciere 

 

Faceţi parte dintr-o asociaţie 

profesională, culturală etc. 

Dacă da, de ce? 

Trebuie să se menţioneze în acest caz tipul asociaţiei din care 

face parte, denumirea şi motivul, care evident este diferit de la 

caz la caz (îl ajută să fie performant la locul de muncă, îl 

pasionează domeniul, îl ajută să se recreeze etc.) 

Doriţi să vă referiţi la anumite 

aspecte pe care nu le-am 

abordat? 

Acum este momentul să se pună întrebările pe care şi le-a 

pregătit în legătură cu postul la care aspiră. 
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Anexa 2. Organigrame 
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Anexa 3 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Rădulescu Maria Vârsta: 51 ani 

Str.Horea nr.16 Data naşterii: 2.IV.1958 

Cluj-Napoca, România  

Telefon: 0264-456789  

Obiectiv: Manager al compartimentului de resurse umane 

Studii: Diplomă de inginer-economist, Facultatea de Inginerie 

Economică, I.P.Cluj-Napoca, 1980; Diplomă de 

economist, Facultatea de Manage-ment Turistic şi 

Comercial Cluj-Napoca, Univ.Creştină “D.Cantemir” 

Bucureşti, 1992; Liceul Economic Cluj-Napoca, 1975. 

Experienţa: 20018 - 2008: şef resurse umane, S. C. Sigma SRL 

1998-2008: şef compartiment resurse umane, S.C. 

Alfa  S.A 

1996-1998: şef al compartimentului de resurse umane, 

S.C.Armătura S.A.; 

1992-1996: economist în cadrul compartimentului 

resurse umane, S.C.Armătura S.A. 

1988-1992: inginer mecanic, S.C.Unirea S.A.; 

1991-1992: şef al compartimentului vânzări 

S.C.Unirea S.A. 

Aprecieri deosebite: Revizuirea şi îmbunătăţirea normelor de muncă 

la secţiile Prelucrări-mecanice şi Montaj la 

S.C.Unirea S.A. 

Limbi străine cunoscute: engleza (foarte bine), germana (bine) 

Pasiuni: muzica 

Afilieri: membră în Asociaţia Generală a Economiştilor din România 

Referinţele vor fi furnizate la cerere 
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Anexa 4 
 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

 S.C.  ALFA  S.A 

400027 CLUJ-NAPOCA 

        

Scrisoare   de  intenţie 

 

În atenţia Departamentului de Resurse Umane 

                 

Vă adresez aceasta Scrisoare de Intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru postul   

de Director Sucursala Cluj şi supun atenţiei dvs. candidatura mea în vederea obţinerii postului. 

Bogata mea experienţă de analist, metodolog şi organizator ( regăsită în CV-ul ataşat prezentei  

scrisori de intenţie), dobândită în decursul activităţilor practice, precum şi cea de teoretician al  

activităţii, mă recomandă ca fiind o persoană potrivită pentru postul vacant. 

Calităţile mele de bun organizator şi cunoscător al realităţilor din piaţa românească ar ajuta  

potenţialii dvs clienţi în consilierea situaţiilor neprevăzute care ar putea să apară iar cunoştinţele  

teoretice solide şi calităţile de trainer, la pregătirea şi formarea angajaţilor din domeniul tehnic  

precum şi a specialiştilor în domeniul resurselor umane. 

Dacă veţi considera calificarea mea oportună pentru obţinerea unui loc în  cadrul  

companiei dumneavoastră sunt disponibilă pentru a fi contactată telefonic la numărul de  

telefon 0744/XXXXXX sau pe adresa de e-mail xxxxxxxx@yahoo.com. 

Cu respect 

Ec. POP  MARIA 

5 martie 2010 

CLUJ- NAPOCA 
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Anexa 5 

TEST SUMATIV DE EVALUARE 

I. Complează enunţul astfel încât  acesta să devină complet şi corect:                                        10 p 

Relaţiile ierarhice  se stabilesc între titularii ......................... de conducere şi titularii posturilor 

................................, direcţia de exercitare a ........................ pornind de la nivelul 

........................... 

 

II. Alege răspunsul corect:                                                                                                                   25 p 

1. Comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Ea trebuie proiectată în aşa 

fel încât să permită: a) planificarea şi organizarea; b) coordonarea şi armonizarea; c) 

coordonarea şi controlul; d) planificarea și controlul. 

2. Surse de conflict de natură psiho - socială într-o organizație pot fi: a) procedurile neclare și 

comunicarea defectuoasă; b) competiția pentru resurse și inechitatea retribuțiilor; c) 

incompatibilități de interese, motivație și comportament; d) stilurile manageriale și birocrația. 

3. Conceptul de sine social reprezintă: a) cum ne vedem noi înșine; b) cum credem noi că ne 

percep ceilalți; c) respectul și stima de sine; d) ce ne dorim să fim și cum ne-ar plăcea să fim 

percepuți de ceilalți. 

4. Starea internă care determină angajatul să cheltuie efort şi energie pentru realizarea obiectivelor 

organizaţionale, se numește: a) capacitate intelectuală; b) educație și energie disponibilă; c) 

îndemânare fizică și pregătire psihică; d) motivație în muncă. 

5. Abordarea pe termen lung a resurselor umane se referă la: a) stimularea angajaţilor să-şi 

dezvolte aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele profesionale; b) păstrarea angajaților o perioadă 

cât mai lungă de timp; c) menținerea pe termen lung a stimulentelor salariale; d) planificarea pe 

o perioadă lungă de timp a concediilor de odihnă. 

 

III. Adevărat sau fals?                                                                                                                        35 p 

1. Relaţiile organizatorice reprezintă ansamblul legăturilor, care se stabilesc între 

componentele primare (post, funcţie) şi subdiviziunile structurale (compartimente, 

departamente).         

2. Comunicarea verticală ascendentă se stabileşte între conducere şi subordonaţi şi se 

concretizează prin decizii, instrucţiuni și reglementări interne. 

3. Conflictul intra-rol are la bază cerinţele diferite a două sau mai multe roluri ce trebuie 

jucate simultan. 
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4. Mediatorii sunt persoane imparţiale şi neutre care au în sarcină înlesnirea discuţiilor de 

negociere.  

5. Puterea de recompensă se realizează prin capacitatea managerului de a influenţa 

comportamentul subalternului prin intermediul pedepsei, amenzii, mustrării, retrogradării în 

post, concedierii. 

6. Strategia ideală de rezolvare a unui conflict este strategia win/win, când ambele părți 

implicate în conflict căștigă. 

7. În teoria echităţii, relațiile profesionale sunt văzute ca "un proces de schimb" în care indivizii aduc 

contribuţii, sau investesc timp şi efort şi aşteaptă în schimb anumite rezultate. 

 

IV. Asociați rolurile din echipă de pe coloana A cu activitățile corespunzătoare de pe coloana B.        

20 p 

                  A B 

a. specialist     1. Clarifică obiectivele și alocă sarcinile 

b. coordonator     2. Transformă ideile în acțiuni 

c. implementator     3. Furnizează cunoștințe și abilități 

d. modelator     4. Monitorizează activitățile și măsoară rezultatele 

e. evaluator  

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 de minute. 
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Anexa 6 

TEST SUMATIV DE EVALUARE 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

I. 5x2=10 p 

posturilor, execuție, autorității, conducerii spre cel de execuţie. 

 

II. 5x5=25 p 

1. b 

2. c 

3. b 

4. d 

5. a 

 

III. 7x5=35 p 

1. A 

2. F 

3. F 

4. A 

5. F 

6. A 

7. A 

 

IV. 4x5=20 p 

a – 3 

b – 1 

c – 2 

e - 4 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 


