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Rezumat: În esenţă în lucrare sunt descrise funcţiile de antrenare, participare şi motivaţie. De asemenea 

sunt descrise principalele aspecte privind componentele motivaţiei: motivele, factorii motivaţionali. În 

continuare se face o descriere amplă asupra formelor motivaţiei şi teoriile motivaţionale. Dintre acestea 

din urma sunt descrise următoarele:  

- „Piramida nevoilor” a lui Maslow 

- „Teoria ERG” a lui Alderfer 

- „Teoria necesităţilor” a lui McClelland. 

 

Abstract: This paper describes training, participation and motivation functions. The main aspects 

concerning motivational elements are also described here: reasons, motivational factors. The forms of 

motivation and motivational theories are thoroughly described:   

- Maslow’s “The Pyramid of Needs”;  

- Alderfer’s “ERG Theory”;  

- McClelland’s “Necessity Theory”. 
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1. Caracterizare generală 

 

Este o funcţie importantă a managementului care influenţează toate celelalte funcţii, cu o 

intensitate relativ ridicată. 

Motivarea-Antrenarea reprezintă ansamblul actiunilor managerilor de la diferite niveluri ierarhice 

ce urmăresc influenţarea membrilor organizaţiei în participarea eficientă a acestora la realizarea 

obiectivelor ei. 

Fiecare organizaţie are un scop bine definit şi obiective ce exprimă în formă cuantificată scopul. 

Membrii organizaţiei au şi ei scopuri şi obiective proprii, canu nu coincid întotdeauna cu cele ale 

organizaţiei.  

Sarcina managerilor în îndeplinirea funcţiei de motivare-antrenare este de a-i determina pe 

membrii organizaţiei să înţeleagă că, utilizându-şi cât mai bine propriul potenţial, pot să-şi îndeplinească 

obiectivele lor şi în acelaşi timp să contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei. 

Îndeplinirea acestei funcţii necesită înţelegerea de către manageri a următoarelor aspecte: 



- Membrii organizaţiei îndeplinesc diferite roluri (de factori de producţie, de consumatori, 

membri de familie, cetăţeni) care le marchează nevoile şi comportamentul; 

- Fiecare membru are o individualitate unică, care se distinge net de ceilalţi membri prin: 

potenţial, interese, ambiţii, comportament, nevoi, ceea ce conduce la cerinţa de a trata angajaţii 

organizaţiei diferenţiat, în mod individual; 

- Relaţiile şef-subaltern trebuie să fie guvernate de principiul demnităţii umane, iar acest lucru 

este necesar să se facă fară a afecta relaţiile de disciplină; 

- Fiecare membru al organizaţiei trebuie tratat în funcţie de întreaga personalitate, definită prin: 

caracter, temperament, cunoştinţe, aptitudini, atitudini, etc. 

 

Antrenarea este mijlocit legată de participare. 

 

2. Participarea 

 

Participarea reprezintă implicarea unei anumite persoane într-o acţiune oarecare. Participarea poate fi 

privită sub două aspecte: 

 Pragmatic; 

 Ideologic. 

Este necesară abordarea pragmatică a participării, adică privind acţiunea, succesul practic, 

utilitatea, pentru motivul că managerii din cadrul organizaţiilor se găsesc în faţa a numeroase probleme 

care impun adaptarea firmei la mediu ambiant. Atât în schimbările reactive (de adaptare la mediul 

ambiant) cât şi în celelalte tipuri de schimbări organizaţionale, succesul acestor acţiuni este într-o mai 

mare măsură asigurat, dacă managerii oferă condiţii unui număr mare de angajaţi afectaţi de schimbare să 

participe la elaborarea strategiei de implementare a acestora şi apoi la punerea în practică a ei. 

Abordarea ideologică priveşte ideile şi concepţiile care exprimă relaţiile interumane, este 

necesară deoarece, la acest nivel trebuie acţionat în scopul reducerii rezistenţei la schimbare pe care 

oamenii o exercită la nivelul organizaţiilor. 

O tendinţă actuală înregistrată la nivelul organizaţiilor este creşterea importanţei managementului 

participativ. În două direcţii se poate realiza extinderea participării membrilor unei organizaţii la 

managerizarea ei: 

- Mărirea numărului de participanţi (calea extensivă); 

- Deschiderea accesului la procesul decizional (calea intensivă). 

În acelaşi timp, este necesar ca manageriisă ţină seama de limitele participării prin reprezentanţi, 

urmărind efectul pozitiv al participării asupra activităţii firmei şi a motivării salariaţilor. 

Managerii trebuie să asigure un raport eficace între nivelul de aplicare a principiului şi costul 

acesteia, adică să stabilească limita optimă a extinderii participării. 

În activitatea lor, managerii trebuie să ţină cont de unele reguli privind participarea: 

a) Atitudinea angajaţilor faţă de rezultatele lor este cu atât  mai pozitivă cu cât au participat mai 

direct la luarea deciziilor legate de munca lor. 

Această participare presupune consultarea sistemică a subalternilor asupra sarcinilor ce le revin. Dacă 

membrii organizaţiei participă la luarea unei decizii, o consideră ca fiind a lor şi deci se simt angajaţi în 

îndeplinirea ei. Astfel, interesul pentru scopurile şi deciziile proprii este mai mare decât pentru cele 

adoptate de alţii. 



b) Indiferent de numărul celor care au participat la elaborarea unei decizii, ultimul cuvânt trebuie să-

l aibă managerul. Tot el trebuie să-şi asume întreaga răspundere. 

c) Managerul are datoria să încurajeze spiritul de colaborare, cu efecte pozitive pentru viitor, ca şi 

spiritul de solidaritate pentru actele săvârşite în comun. 

Procesele care constituie conţinutul antrenării sunt deosebit de complexe şi de delicate, deoarece au în 

vedere descoperirea şi valorificarea resurselor umane. Sarcina managerului este de a identifica şi de a 

activa motivele salariaţilor către o muncă performantă. 

 

3. Motivaţia personalului 

3.1. Ce este motivaţia? 

 

Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) defineşte motivaia ca reprezentând totalitatea 

motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau 

să tindă spre anumite scopuri. 

 Motivaţia umană reprezintă ansamblul factorilor care-i determină pe oameni să îndeplinească 

unele activităţi. 

 Performanţele unei organizaţii reprezintă suma performanţelor individuale ale angajaţilor ei. 

Nivelul de performanţă al unui angajat este în funcţie de: 

- Motivaţia acestuia; 

- Capacitatea sa profesională; 

- Imeginea pe care o are despre propriul său rol în organizaţie. 

De aici rezultă şi importanţa pe care motivarea personalului o are în obţinerea de performanţă la 

nivelul unei organizaţii. 

Motivaţia exprimă faptul că şa baza condiţiei umane se află un ansamblu de mobiluri-nevoi, 

tendinţe, intenţi, idealuri- care susţin realizarea anumitor acţiuni şi fapte precum şi adoptarea anumitor 

atitudini. 

Motivaţia porneşte de la nevoi şi determină o reacţie în lanţ, potrivit  chemei următoare: 

 

 
Fig. Lanţul Nevoi-satisfacţie 

 

În cadrul unei organizaţii, prin motivaţie se înţelege procesul prin care, managerii orientează şi 

focalizează energiile creatoare ale personalului din subordine, în direcţia utilizării cu maxim de eficienţă 

economică a resurselor de care dispune organizaţia. 

Gary Johns în „Comportament organizaţional” (1998) defineşte motivaţia ca fiind măsura în care 

un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop. 

Primul aspect al motivaţiei este forţa comportamentului faţă de muncă al angajatului sau 

cantitatea de efort pe care o depune acesta în timpul muncii. 

A doua caracteristică a motivaţiei este perseverenţa pe care o manifestă angajaţii când muncesc. 

Efortul şi perseverenţa se referă în principal la cantitatea de muncă depusă de un angajat. Dar, la 

fel de importantă este calitatea muncii angajatului. Astfel, a treia caracteristică a motivaţiei este direcţia 
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comportamentului legat de muncă al angajatului. Astfel spus, îşi dirijează angajaţii efortul perseverent în 

direcţia generării de eficienţă pentru organizaţie? Evident că răspunsul la această întrebare trebuie să fie 

unul pozitiv. Motivaţia înseamnă să lucrezi inteligent, nu numai să lucrezi din greu. 

Orice comportament motivat are anumite obiective spre care este dirijat. Desigur, angajaţii 

motivaţi vor acţiona spre realizarea obiectivelor organizaţiei. 

 

3.2.Comportamentele motivaţiei 

 

În urma studierii comportamentului uman în muncă, specialiştii au ajuns la concluzia că motivaţia 

are în componenţă două mari categorii de elemente. Acestea sunt: 

a) Motivele 

b) Factorii motivaţionali 

 

a) Motivele sunt resimţite ca expresie a nevoilor şi aşteptărilor umane. Nevoile reprezintă lipsurile 

pe care o persoană le resimte la un moment dat. Aşteptările sun credinţele oamenilor în existenţa 

unor şanse ce pot fi obţinute printr-un anumit nivel al efortului. 

Astfel, pentru a realiza o motivare eficientă într-o organizaţie este necesar să cunoaştem sistemul de 

nevoi şi de aşteptări ale angajaţilor din acea organizaţie. 

 Pornind de la complexitatea deosebită a fiinţei umane se pot identifica o mare diversitate de 

nevoi, care desigur, diferă ca pondere şi intensitate de manifestare de la o persoană la alta. Cu toate 

acestea însă, specialiştii grupează în mod frecvent nevoile în două clase. Acestea sunt: 

- Nevoi fizice (de bază – primare) 

- Nevoi sociale (secundare) 

Informaţii suplimentare despre cele două categorii de nevoi sunt prezentate la paragraful „teorii ale 

motivaţiei muncii bazate pe nevoi”. 

Nevoile îmbracă forma obiectivelor pe care persoanele şi le propun pentru anumite perioade: 

asigurarea unor condiţii decente de locuit, a alimentaţiei, obţinerea prestigiului, a celebrităţii etc. Pentru 

realizarea acestor obiective personale, oamenii sunt dispuşi să-şi asume anumite responsabilităţi, să 

realizeze anumite sarcini. 

Pentru a armoniza obiectivele personale ale angajaţilor cu cele ale organizaţiei în care ei şi 

desfăşoară activitatea, managerii au la dispoziţie o serie de instrumente. Includem aici cele de natură 

materială, limitate ca volum şi structură sau psiho-afective, practic, nelimitate. Managerii eficienţi 

apelează în mod frecvent la astfel de stimulente sau factori motivatori pentru motivarea propriilor 

angajaţi. 

b) Factorii motivaţionali sau stimulentele sunt elemente care determină o persoană să îndeplinească 

anumite acţiuni sau să adopte anumite atitudini. 

în funcţie de natura lor şi de posibilitatea de a îndeplini anumite categorii de nevoi, factorii motivaţionali 

sau stimulentele pot fi grupaţi astfel: 

- Stimulente economice, unde includem: salariul, primele diverse, participarea la profit, facilităţi 

pentru obţinerea diverselor bunuri etc. Prin aceste stimulente de natură materială se poate 

realiza o orientare instrumentală către muncă şi performanţă. 

- Factori mitivaţionali intrinseci, unde se includ satisfacţiile oferite de natura muncii: intereszl 

faţă de postul ocupat, carieră, propria dezvoltare personală. Prin aceste stimulente de natură 

psiho-intelectuală se poate realiza o orientare personală a indivudului faţă de muncă. 



- Factori motivaţionali relaţionali care includ satisfaţiile legate de prietenie, munca în grup, 

dorinţa de afiliere şi de statut social. Aceste stimulente fiind de natura afectivă pot crea o 

orientare relaţionalăa individului faţă de muncă. 

Rezultă astfel, că este necesar să se identifice nevoile individuale ale angajaţilor unei organizaţii 

pentru ca acestea să fie corelate cu categoriile de stimulente care pot să le ofere satisfacţii. Dacă s-a reuşit 

acest lucru înseamnă că s-a realizat o motivare corectă. Aceasta generează îndeplinirea atât a obiectivelor 

individuale ale angajaţilor cât şi a obiectivelor organizaţiei. 

La polul opus al motivaţiei se află demotivaţia. Aceasta se caracterizează printr-o muncă de 

calitatea inferioară, performanţe scăzute, insatisfacţie. Răspunsul angajaţilor la demotivaţie poate fi 

pozitiv sau negativ. 

În cazul unu răspuns pozitiv angajatul poate dezvolta un comportament activ-constructiv de găsire 

a cauzei blocajului şi de eliminare a ei sau un comportament activ-de compromis, ce presupune 

substituirea obiectivului considerat prioritar ca altul, imediat urmărit. 

În cazul unui răspuns negativ angajatul poate dezvolta un comportament materializat în frustrare. 

Cele mai frecvente forme sub care se manifestă frustrarea sunt:  

- Agresiunea care constă în atacuri fizice sau verbale orientate spre anumite obiecte sau 

persoane. 

- Regrasia care constă în promovarea unor forme de comportament infantil sau primitiv. 

- Fixaţia este o formă de comportament persistent, lipsit de capacitatea de adaptare şi prin care se 

repetă inutile sau cu rezultate negative. 

 

3.3. Formele motivaţiei 

 

Modalităţile prin care managerii pot interveni pentru motivarea personalului sunt multiple. 

Formele motivaţiei grupează circumstanţele, modalităţile şi mijloacele de natură diversă prin care 

managerii influenţează şi orientează comportamentul indivizilor şi al grupurilor. Pentru a evidenţia, prin 

contrast, caracteristicele fiecărui tip de motivaţie acestea sunt prezentate în perechi, cu componente opuse. 

Principalele grupe de astfel de perechi sunt: 

- Motivaţia pozitivă şi negativă; 

- Motivaţia intrinsecă şi extrinsecă; 

- Motivaţia cognitivă şi afectivă. 

Prin prima grupare a formelor de motivaţie în motivaţia pozitivă şi motivaţia negativă se pune în valoare 

efectele laudei şi recompenselor în opoziţie cu ameninţările şi pedeapsa. 

 Motivaţia pozitivă presupune stimularea personalului prin generarea de satisfacţii personale în 

strictă legătură cu rezultatele obţinute sau comportamentul promovat. Datorită structurii psiho-intelectuale 

deosebit de diferită de la un individ la altul, satisfacţia este percepută diferit de către diferiţi angajaţi. 

Aceasta reprezintă o provocare pentru manageri, care trebuie să identifice, la nivelul fiecărui angajat tipul 

de satisfacţii la care sete acesta sensibil. Includem în grupa instrumentelorcu ajutorul cărora se poate 

realiza motivarea pozitivă a angajaţilor următoarele: câştigurile băneşti sau de altă natură, diverse 

facilităţi de ordin material, lauda, evidenţierea meritelor, a realizărilor prin avansări în funcţie, acordarea 

de medalii, titluri, acordarea încrederii etc. 

 Motivaţia negativă reprezintă un tip primitiv de motivaţie bazat pe ameninţare, pedeapsă, dojană. 

Includem în grupa instrumentelor cu ajutorul cărora se poate realiza motivarea negativăa angajaţilor 



următoarele: ameninţarea cu pierderea locului de muncă, cu pierderea unor avantaje materiale (penalizare, 

amendă, imputaţie) sau de altă natură (retrogradare, destituire) mustrarea scrisă, critica, blamul etc.  

În organizaţiile moderne se utilizează motivarea pozitivă a angajaţilor. Nu este recomandată 

utilizarea motivării negative din următoarele considerente: 

- Cunoaşterea de către angajaţi a riscului sancţiunii are un efect motivaţional mai mare decât însăşi 

sancţiunea; 

- Sancţiunile foarte aspre au un efect motivaţional scăzut atât asupra celui vinovat cât şi asupra 

restului personalului, deoarece majoritatea angajaţilor consideră sancţiunea incorectă, iar evenimentul 

încărcat de ghinion; 

- Efectul măsurării disciplinare aplicate unui angajat poate influenţa atitudinea şi comportamentul 

celorlalţi angajaţi. Astfel, o sancţiune prea severă în raport cu faptele, tinde să transforme angajatul 

sancţionat în martir, atrăgând compasiunea şi simpatia celorlalţi şi refuzul colaborării. Nici în situaţia 

opusă, atunci când se aplică o sancţiune moderată în raport cu fapta nu este indicată. Aceasta deoarece se 

poate percepe atitudinea managementului ca fiind una indulgentă faţă de abateri ceea ce poate conduce la 

multiplicarea lor.  

Specialiştii în compotament organizaţional prezintă în literatura de specialitate distincţia dintre 

motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă. 

Motivaţia intrinsecă (motivaţie directă) este generată de relaţia dintre angajat şi sarcinile de muncă 

pe care acesta le are de îndeplinit şi este autoaplicată. Este reprezentată de sentimentele de realizare, 

împlinire, competenţă etc., pe care le simte angajatul în urma realizării sarcinilor care îi revin. 

Caracteristic acestei forme de motivaţie este obţinerea satisfacţiei prin realizarea unei acţiuni adecvate 

(ex.: un student lucrează la un anumit proiect pentru că tema acestuia îl interesează nu pentru că este 

obligat, citeşte sau învaţă din dorinţa de a şti si nu pentru a promova examenul etc.). 

Motivaţia extrinsecă (motivaţie indirectă) este generată de mediul de muncă extern sarcinii şi este 

aplicată de altcineva. Este reprezentată de salariul, sporuri diverse, promovări etc. pe care un angajat le 

poate primi. Exemple de motivaţie extrinsecă sunt: un student lucrează la un anumit proiect pentru a 

obţine o notă mare,  citeşte sau învaţă din dorinţa de a promova examenul şi nu de a învăţa ceva, o 

persoană merge la teatru pentru a-şi crea imaginea unei persoane cultivate etc. 

În funcţie de unele nevoi imediate ale oamenilor, distingem ca forme ale motivaţiei: motivaţia 

cognitivă şi motivaţia afectivă. 

Motivaţia cognitivă este determinată de nevoia de a cunoaşte, de a înţelege, de a şti cât mai multe. 

Se manifestă prin curiozitatea sau interesul faţă de tot ce este nou, prin toleranţa faţă de risc etc.  

Motivaţia afectivă este determinată de nevoia omului de a obţine adeziunea şi recunoaşterea 

semenilor săi, de a se simţi bine în compania lor. În cadrul organizaţional acest tip de motivaţie se 

manifestă prin acceptarea unor sarcini sau responsabilităţi din dorinţa de a nu fi considerat incapabil sau 

rău intenţionat. 

Este necesară cunoaşterea de către manageri a tuturor formelor motivaţiei, tocmai pentru a reuşi, ca 

în funcţie de nevoile specifice fiecărui angajat, de particularităţile acestuia, să identifice cele mai potrivite 

stimulente pentru a obţine motivarea eficientă a angajaţilor. 

 

3.4. Teorii reprezentative ale motivaţiei 

 

În literatura de specialitate teoriile motivaţiei muncii sunt grupate în două mari categorii. Este 

vorba de: 



- Teorii ale motivaţiei muncii bazate pe nevoi; 

- Teorii procesuale ale motivaţiei muncii. 

Din categoria teoriilor motivaţiei muncii bazate pe nevoi reprezentative sunt: 

- „piramida nevoilor” a lui Maslow; 

- Teoria ERG a lui Alderfer; 

- Teoria necesităţilor a lui McClelland. 

Aceste teorii au la bază proiectarea unui sistem eficient de motivare a personalului pornind de la 

cunoaşterea sistemului nevoilor. Omul, fiind o fiinţă extrem de complexă, nevoile sale sunt şi ele foarte 

diferite ca mod de ordonare şi intensitate. 

O nevoie umană devine factor de motivare în muncă doar atunci când ea este cea mai urgentă. Cea 

mai cunoscută grupare a nevoilor umane este cea în care acestea se împart în două grupe: 

a) Nevoi fizice (de bază – primare) sunt cele care stau la baza vieţii biologice, asigurând 

supravieţuirea speciei umane. Ele sunt specifice tuturor categoriilor de oameni, dar au o 

intensitate variabilă de manifestare de la o persoană la alta. 

b) Nevoi sociale (secundare) sunt cele care ţin de aspiraţiile psihice şi intelectuale ale oamenilor. 

Includem aici: stima de sine, autoafirmarea, simţul responsabilităţii. Cercetările specialiştilor au 

concluzionat ca aceste nevoi: 

- Sunt foarte variabile ca tip şi intensitate de la un om la altul; 

- Se manifestă ca urmare a modificărilor interioare ale unei persoane; 

- Sunt stimulate de munca în grup într-o măsură mai mare decât munca individuală; 

- Nu sunt întotdeauna conştientizate; 

- Sunt influenţate de experienţă şi mediul de muncă; 

- Influenţează comportamentul şi performanţele umane. 

În cele ce urmează voi descrie cele trei teorii reprezentative ale motivaţiei muncii bazate pe nevoi. 

 

1. „Piramida nevoilor” a lui Maslow 

 

Abraham Maslow a realizat o ierarhizare a nevoilor umane, acestea fiind cunoscută sub numele de 

piramida lui Maslow. Pornind de la baza piramidei spre vârf Maslow a stabilit următoarele categorii de 

nevoi: 

- Nevoi fiziologice, cum ar fi nevoia de hrană, adăpost, îmbrăcăminte. Acestea sun nevoile care 

trebuie satisfăcute pentru ca o persoană să poată trăi. Ele sunt satisfăcute prin stimulente materiale 

băneşti. 

- Nevoia de siguranţă, unde sunt incluse nevoia de securitate, nevoia de stabilitate, lipsa de 

ameninţări şi teamă. Aceste nevoi sunt satisfăcute de condiţii de muncă sigure, de reglementări corecte şi 

realiste la locul de muncă, de existenţa unui mediu confortabil la serviciu, de asigurarea de către 

organizaţie a plăţilor asigurătorilor de sănătate şi a contribuţilor la fondurilor de pensii. 

- Nevoia de apartenenţă, care include nevoia de afecţiune, de dragoste, companie şi prietenie. 

- Nevoia de stimă, care exprimă prin necesitatea pe care o simte fiecare persoană de a avea un 

statut social, de a fi competent, independent, de a fi recunoscut de membrii societăţii. 

- Nevoi de autorealizare sunt reprezentate de dorinţa de a dezvolta potenţialul real al unei persoane 

până la posibilităţile lui maxime. În concepţia lui Maslow oamenii care se autoâmplinesc au percepţii 

clare asupra realităţii sunt independenţi, creativi şi apreciativi cu lumea din jur. 

Grafic „piramida nevoilor” a lui Maslow se prezintă astfel: 



 
 

Categoriile 1 şi 2 formează grupa nevoilor primare în timp ce categoriile 3,4,5 formează grupa 

nevoilor sociale, a nevoilor superioare. Acestea acţionează, în concepţia lui Maslow, doar când nevoile 

primare sunt satisfăcute ca o manieră convenabilă. Managerii trebuie să ofere garanţia că necesităţile 

primare vor fi satisfăcute o perioadă mai îndelungată. Momentul de atingere a unu grad înalt de 

satisfacere şi a unei perioadede o durată convenabilă este greu de stabilit. El este final diferit chiar de la 

un individ la altul. 

Momentul în care un manager apreciază ca anumite nevoi au fost satisfăcute este foarte 

important, deoarece după acest moment el trebuie să aplice modalităţi de satisfacere a unor nevoi 

superioare. 

În esenţă, concluzia acestei teorii este: o nevoie satisfăcută nu mai reprezintă un factor de 

motivaţie. Maslow consideră că singura excepţie o constituie nevoile de autorealizare. El afirmă că 

acestea sunt nevoi de dezvoltare şi devin din ce în ce mai puternice pe măsură ce sunt satisfăcute. 

Persoanele ce se află la baza piramidei nevoilor a lui Maslow sunt sensibili la motivarea extrinsecă. Pe 

măsură ce persoanele urcă treptele piramidei, aceştia devin sensibili la motivarea intrinsecă. Pentru 

aceştia managerii trebuie să stabilească sarcini de muncă care să îi automotiveze. 

2. Teoria ERG a lui Alderfer 

Denumirea teoriei ERG vine de la iniţialele din limba engleză a cuvintelor: existenţă (existence), 

relaţii (Relatedness) şi dezvoltare (Growth). 

Cele cinci categorii de nevoi stabilite de Maslow sunt regrupate de alderfer în trei. 

Acestea sunt: 

- nevoi existenţiale (existence): securitatea muncii, condiţiile de muncă, plata adecvată a 

salariilor şi beneficiilor etc. – ele corespund primelor două categorii de nevoi din piramida lui 

Maslow; sunt foarte importante în desfăşurarea muncii şi, conform teoriei, ele trebuie 

satisfăcute înainte ca individul să ajungă la nevoile relaţionale; 

- nevoi relaţionale (relatedness) – implică relaţii de prietenie cu familia, colegii, şefii, 

subordonaţii şi alţii; corespund categoriilor 3 şi 4 din piramida lui Maslow; satisfacerea lor 

depinde în mod esenţial de raportul cu ceilalţi: fie de tip ostil, fie de tip amical; 

- nevoi de dezvoltare (growth), împlinire – sunt nevoile ce fac ca eforturile să devină creative, 

stimulative pentru sine; corespund ultimei categorii de nevoi din piramida lui Maslow; îşi au 



geneza în nevoia intimă ca experienţa să completeze devenirea umană; satisfacerea acestor 

nevoi este expresia modului de realizare a capacităţilor şi talentelor personale şi presupune 

implicare puternică la locul de muncă. 

Alderfer este de acord cu Maslow nu numai în ceea ce priveşte gruparea nevoilor ci şi în ceea ce 

reprezintă mecanismul de motivaţie a muncii, adică, pe măsura ce sunt satisfăcute nevoile inferioare, 

nevoile superioare reprezintă factorii motivaţionali. 

Teoria ERG susţine următoarele: 

- cu cât mai mult sunt satisfăcute nevoile de nivel inferior, cu atât mai mult este dorită 

satisfacerea necesităţilor de rang superior; 

- cu cât mai puţin sunt satisfăcute nevoile de nivel superior, cu atât mai mult este dorită 

satisfacerea necesităţilor de inferioare; 

Alderfer consideră că toate cele trei categorii de nevoi pot fi operaţionale in acelaşi timp şi că o 

necesitate aparent satisfăcută poate acţiona ca factor motivator, substituindu-se altei nevoi nesatisfăcute. 

Motivaţiile extrinseci satisfac în special necesităţile existenţiale şi relaţionale, în timp ce motivaţiile 

intrinseci satisfac în special nevoi de dezvoltare. Specific teoriei ERG este şi faptul că factorii motivatori 

extrinseci pot servi ca substituenţi pentru factorii motivatori intrinseci şi invers. 

3. Teoria necesităţilor lui McClelland. 

 

Conform teoriei necesităţilor a lui McClelland, nevoile reflectă caracteristicipe care o persoană le 

dobândeşte prin experienţa de viaţă într-un anumit mediu social. Spre deosebire de Maslow şi Alderfer, 

David McClelland nu a fost interesat în ierarhizarea nevoilor. Interesul lui s-a menifestat în studiul 

consecinţelor comportamentale specifice ale necesităţilor. 

Grupele de nevoi studiate de către McClelland au fost: 

- mNevoile de realizare ; 

- nevoile de afiliere ; 

- nevoile de putere. 

 

1. Nevoile de realizare. Angajaţii care au o mai mare nevoie de realizare au o dorinţă puternică de a 

executa bine sarcini provocatoare. Aceştia se pot caracteriza prin următoarele: 

- preferă situaţiile care le permit asumarea de responsabilităţi pentru rezultatele obţinute; 

- îşi stabilesc obiective de dificultate medie care corespuns unnor riscuri medii; 

- sunt interesaţi de obţinerea continuă de date şi informaţii cu privire la rezultatele obţinute. 

Angajaţii cu mari nevoi de realizare sunt interesaţi de depăşirea propriilor recorduri, precum şi ale 

celorlalţi angajaţi, sunt inovatori şi se implică în obiective pe termen lung. Toate aceste acţiuni le oferă 

motivaţia intrinsecă. Nevoile de realizare reprezintă de fapt ultima categorie de nevoi din piramida lui 

Maslow şi necesităţile de dezvolatre din teoria ERP. 

 

2. Nevoile de afiliere. Angajaţii care au o mai mare nevoie de afiliere îşi doresc să stabilească şi să 

menţină relaţii personale amicale cu ceilalţi angajaţi. Aceştia au abilităţi în comunicare şi evită cu 

constanţă conflictele şi competiţia. 

3. Nevoile de putere. Angajaţii care au o ami mare nevoie de putere îşi doresc să-i poată influenţa 

cât mai mult pe cei din jurul lor. Aceştia sunt foarte preocupaţi de prestigiul personal, iat când se 

află în grupuri mici de persoane se comportă astfel încâtsă fie in centrulatenţiei. 



McClelland consideră că angajaţii vor fi motivaţi dacă posturile pe care le ocupă se potrivesc nevoilor 

lor. Tot el afirmă că nu există o corespondenţă perfectă între structura de nevoi a unei persoane şi 

comportamentul său. Nevoile sunt numai unui dintre determinanţii comportamentului, care  mai este 

influenţat şi de valori personale, obiceiuri, abilitărţi la fel ca şi de particularităţile mediului ambiant. 

Toate cele trei teorii prezentate mai sus se încadrează în grupa teoriilor motivaţiei bazate pe nevoi. 

Aceste teorii pun accentul pe ceea ce motivează angajaţii. Spre deosebire de aceste teorii, teoriile 

procesuale ale motivaţiei muncii se concentrează pe cum apare motivaţia. Reprezentative pentru această 

grupă de teorii sunt teoria aşteptărilor şi teoria echităţii. 

Conform teoriei aşteptărilor motivaţia este determinată de rezultatele pe care angajaţii le aşteaptă să 

apară în urma muncii depuse. 

Teoria echităţii susţine că angajaţii compară eforturile depuse la locul de muncă şi recompensele pe 

care le obţin cu eforturile şi recompensele unor alţi angajaţi. Atunci când cei ce au făcut comparaţia 

identifică un raport corect între aceste mărimi, se poate afirma că aceştia sunt satisfăcuţi. Când lucrurile 

nu stau aşa, când ei percep că la eforturi egale depuse, recompensele sunt diferite, va apărea cu siguranţă 

un sentiment de insatisfacţie. Desigur, acest lucru se întâmplă atunci când se presupune că alţi angajaţi 

obţin recompense mai mari, la acelaşi volum de efort depus. Teoria echităţii este o teorie motivaţională 

deoarece angajaţii sunt motivaţi să menţină o relaţie de schimb echitabilă. 
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