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CAPITOLUL I 
 

DEFINIREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 
 

Managementul poate fi definit din două puncte de vedere:1 
a) al procesului; 
b) al managerului, persoanei care conduce. 

 

1.1. Managementul ca proces 
 
Din punct de vedere al procesului managementul reprezintă 

procesul de obţinere şi combinare a resurselor materiale, umane, 
financiare şi informaţionale în vederea îndeplinirii scopului 
organizaţiei respective. Peter Drucker, unul din cei mai cunoscuţi 
specialişti în management, considerat un «guru al managementului», 
propune trei postulate, reprezentând sarcinile majore ale conducerii: 

a) Stabilirea misiunii organizaţiei; 
b) Asigurarea unei funcţionări productive; 
c) Reglementarea responsabilităţilor implicaţiilor sociale 

asociate.  
 
Aşadar, managementul dirijează sistemul organizaţional în 

contextul unui mediu dinamic, urmărind o funcţionare eficientă şi 
eficace. Prezentăm câteva definiţii contemporane ale 
managementului, aşa cum sunt formulate ele în literatura de 
specialitate.  

                                                
1 Dănăiaţă, I., Bibu, N., Predişcan, M. – „Management – bazele teoretice”, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p.50 
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Managementul este procesul de atingere a obiectivelor 
organizaţiei lucrând cu şi prin oameni, precum şi al altor resurse ale 
organizaţiei (Samuel Certo, 2002). În acelaşi sens este şi definiţia 
dată managementului de către (Ionescu, Cazan, Negruşa, 2001) 
potrivit căreia managementul este procesul de atingere a 
obiectivelor organizaţionale prin angajarea şi implicarea celor patru 
funcţii principale: planificarea, organizarea, leadingul (antrenarea şi 
motivarea) şi controlul. 

În acelaşi mod, managementul este „procesul întreprins de 
una sau mai multe persoane în vederea coordonării activităţilor altor 
persoane spre a obţine rezultate pe care nu le-ar obţine dacă ar 
acţiona individual” (Ivancevich, Donnelly , Gibson, 1999); 

Kreitner (1999) consideră că managementul reprezintă "o 
activitate cu şi prin alte persoane în vederea atingerii obiectivelor 
organizaţiei, folosind eficient resursele limitate, în condiţiile unui 
mediu schimbător". Managementul este un proces de realizare 
eficientă a activităţii cu şi prin oameni (Stephen Robbins, 2002).  

O altă definiţie originală a managementului aparţine 
cercetătoarei americane Mary Parker Foliei, şi anume "arta de a 
determina realizarea unor lucruri cu ajutorul oamenilor" sau altfel 
spus "managementul înseamnă a pune pe alţii să facă o anumită 
treabă". 

Lista poate continua. Din analiza definiţiilor prezentate, reies 
unele elemente comune, cum sunt: scop fundamental, obiective, 
atingerea sau realizarea lor, resurse ale organizaţiei, cu accent pe 
oameni, pe mediu, pe proces.  

Scopul fundamental reprezintă raţiunea organizaţiei de a 
exista, adică obţinerea, realizarea de produse şi servicii de un anume 
gen, în anumite condiţii care au un caracter restrictiv: obţinerea unui 
anumit profit, realizarea unei anumite cifre de afaceri, încadrarea în 
anumite limite, ş.a.m.d. Exemple de organizaţii pot fi date din cele 



7 
 

mai diferite domenii, în primul rând din cel al organizaţiilor, 
respective organizaţiile orientate pentru obţinerea de profit. Acestea 
pot fi organizaţii care fabrică şi comercializează produse, pot fi 
organizaţii doar de servicii, sau organizaţii care fabrică produse, dar 
la care ponderea serviciilor aferente produselor este semnificativă în 
cadrul vânzărilor totale. In categoria organizaţiilor sunt cuprinse 
instituţiile statului, alte instituţii internaţionale, universităţile, 
asociaţiile, organizaţiile sportive, ş.a.m.d. 

Organizaţia este un aranjament sistematic de resurse, în 
primul rând umane, dar şi materiale, financiare, informaţionale, care 
are un scop clar, respectiv realizarea unui anumit scop primar, a 
unui obiectiv sau set structurat de obiective, sau realizarea unei 
anumite activităţi cu finalitate. 

Obiectivul este definit ca fiind o sarcină care trebuie 
precizată în sensul identificării răspunsului la următoarele patru 
întrebări: Ce trebuie făcut? Cine trebuie să facă? Când trebuie 
finalizată, realizată sarcina? Cât, care este nivelul de performanţă 
care trebuie atins? 

Un obiectiv trebuie să fie SMART respectiv acronimul în 
limba engleză al caracteristicilor unui obiectiv. în consecinţă, un 
obiectiv managerial trebuie să aibă următoarele caracteristici: să fie 
Specific organizaţiei respective, să fie Măsurabil, să fie precis, clar 
exprimat (Accurate, în limba engleză), Realist, respectiv posibil de 
realizat, de atins, să aibă un Termen la care să fie realizat (Timing).2 

În funcţie de nivelul la care sunt formulate în cadrul unei 
organizaţii, obiectivele pot fi: individuale, la nivelul fiecărei 
persoane din cadrul firmei, de grup, la nivelul diferitelor verigi, 
compartimente organizatorice organizate pe anumite criterii: 
funcţionale, teritoriale, sau grupuri informale, sau obiective 
                                                
2 Dănăiaţă, I., Bibu, N., Predişcan, M. – „Management – bazele teoretice”, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p.51 
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organizaţionale, formulate pentru organizaţia privită în ansamblul ei. 
Cele trei categorii de obiective pot fi divergente, concluziile mai 
multor cercetări scoţând în evidenţă faptul că, de obicei, într-o 
organizaţie obiectivele individuale şi-sau de grup sunt de obicei 
divergente faţă de cele la nivel organizaţional. De aceea, o sarcină a 
managementului este de a acţiona pentru realizarea în primul rând a 
obiectivelor organizaţiei şi realizarea unei armonizări cu 
obiectivelor membrilor organizaţiei respective, fie ei manageri şi 
executanţi. 

Managementul reprezintă ansamblul activităţilor de 
organizare şi conducere în scopul adoptării deciziilor optime în 
proiectarea şi reglarea proceselor economice. Această definiţie 
originală, formulată de Dănăiaţă şi Pârjol (1978) introduce 
conceptul de funcţie de decizie potrivit căreia aceasta este o funcţie 
distinctă a managementului, alături de planificare, organizare, 
antrenare, control-evaluare. Decizia reprezintă unul dintre atributele 
manageriale care este cel mai rar delegat de manageri către 
executanţi. În această situaţie, stilul de management este categorisit 
ca stil democratic, participativ, de management. 

 

1.2. Managerii şi autoritatea lor 
 

Managerul este o persoană dintr-o organizaţie care este 
răspunzătoare pentru performanţele în muncă a uneia sau mai multor 
persoane angajate ale organizaţiei respective. Managerii ocupă 
poziţii care au o mare diversitate de denumiri: supervizor, lider de 
echipă, şef de echipă, şef de divizie, şef de compartiment, 
administrator, director, manager, vicepreşedinte, preşedinte, ş.a.m.d. 
Ei sunt cei cărora alţi membri ai organizaţiei, numiţi de obicei 
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executanţi, subordonaţi, colaboratori, le prezintă raportul referitor la 
îndeplinirea sarcinilor de primite. 

Managerii şi executanţii dintr-o organizaţie, atât ca persoane 
cât şi ca grupuri, constituie împreună resursele umane ale 
organizaţiei respective. 

 Managerii sunt cei care deţin puterea în cadrul firmei 
comparativ cu angajaţii executanţi. Autoritatea formală, pe bază 
legală, este deţinută de proprietarii firmei sau clubului, care nu sunt 
întotdeauna şi managerii ei. Proprietarii firmei participă la 
conducerea firmei, cel puţin în cadrul organismelor de conducere 
denumite Adunarea Generală a Acţionarilor sau Asociaţilor, după 
caz, respectiv Consiliul de Administraţie. 

În anumite situaţii, proprietarii cedează de bunăvoie către 
managerii firmei o parte din autoritatea formală pe care o deţin în 
virtutea dreptului de proprietate. Astfel, modelul organic al 
dezvoltării organizaţiei, formulat de specialistul american în 
management Larry Greiner consideră firma drept un organism care 
se naşte (înfiinţarea), creşte (parcurge un proces de dezvoltare), se 
maturizează şi în anumite situaţii, dispare. Firmele sunt înfiinţate de 
către o persoană sau un grup restrâns de persoane denumite 
întreprinzători. Pe măsură ce cresc ca şi dimensiuni: cifră de afaceri, 
clienţi, volumul şi valoarea rezultatelor, număr de angajaţi, 
organizaţiile devin tot mai complexe şi mai greu de condus de către 
o singură persoană. În această perioadă se manifestă ceea ce Greiner 
denumeşte «criza managerială», criză care se rezolvă prin delegarea 
puterii de la întreprinzătorul fondator către o echipă managerială ai 
cărei membrii pot să nu fie şi proprietari, acţionari ai firmei. Această 
putere delegată de către proprietari spre managerii firmei este cea 
care le conferă acestora din urmă autoritatea ierarhică asupra 
celorlalţi angajaţi. 
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Prin autoritate ierarhică se înţelege dreptul managerilor de a 
lua decizii, hotărâri cu privire la activitatea pe care o conduc, de a da 
dispoziţii referitoare a activitatea membrilor organizaţiei, de a 
controla modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile de muncă, în 
care duc la îndeplinire deciziile luate de către manageri, de a 
răsplăti-sancţiona pe membrii organizaţiei în funcţie de rezultatele 
muncii lor, de felul cum şi-au îndeplinit sarcinile personale sau de 
grup. 

Managerii sunt elementul dinamic al oricărei organizaţii. Ei 
sunt cei care, prin controlul pe care îl au asupra structurilor de luare 
a deciziilor în corporaţiile moderne, dinamizează organizaţiile şi 
societatea, în ansamblu. Lor li se pun la dispoziţie oameni, resurse 
financiare, informaţionale şi materiale cu care să lucreze, şi pornind 
de la acestea, ei creează şi dezvoltă organizaţii productive, care 
creează valoare adăugată din care rezultă bunăstarea societăţii. 

În prezent, oamenii şi resursele informaţionale devin tot mai 
importante pentru eficacitatea şi eficienţa organizaţiilor datorită 
creşterii importanţei cunoaşterii şi învăţării individuale şi 
organizaţionale. 

Managerii sunt o resursă de bază a oricărei organizaţii. 
Această resursă devine tot mai rară, mai scumpă şi mai perisabilă, 
comparativ cu necesităţile existente în societatea contemporană. De 
aceea ei trebuie să fie cât mai performanţi. 

Robbins (2002) defineşte managerul ca fiind „persoana care 
integrează munca altor oameni". El propune această definiţie 
cuprinzătoare pentru a înlocui definiţia tradiţională potrivit căreia 
„managerul este o persoană care supervizează munca altor 
oameni„ şi pe care o consideră ca nefiind în concordanţă cu situaţia 
actuală a ceea ce este considerat managerul. El explică termenul de 
«integrare» în sensul cuprinderii următoarelor: asumarea 
responsabilităţii pentru un grup de oameni, supravegherea unui 
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singur angajat, coordonarea angajaţilor aparţinând unui alt 
compartiment sau chiar a altei organizaţii. 

În prezent, în unele organizaţii, un manager este o persoană 
care lucrează ca membru egal al unei echipe de lucru fără a avea 
autoritate ierarhică asupra celorlalţi. Aceste echipe se numesc echipe 
„auto-conduse" („Self-managing teams") în care nimeni nu 
supervizează grupul şi nimeni nu răspunde personal pentru 
rezultatele acestuia. Rolul de lider al grupului este asumat pe rând 
de membrii echipei, funcţie de situaţie. Cel care deţine competenţa 
şi abilitatea necesară situaţiei respective, va fi cel acceptat temporar 
ca lider. 

Elementul cheie al muncii managerilor este munca cu alţi 
oameni. Fiecare manager are o răspundere cheie: să sprijine 
organizaţia să realizeze performanţa maximă prin utilizarea tuturor 
resurselor sale, atât umane cât şi materiale. Ei asigură aceasta prin 
executarea activităţilor componente ale procesului de management 
pentru a realiza obiectivele de performanţă prestabilite. 

Fiecare manager se confruntă permanent cu o provocare 
specifică. Provocarea constă în aceea că angajaţii respectivi sunt 
simultan şi manageri, şi subordonaţi. Fiecare manager trebuie să 
raporteze superiorului său în ierarhia organizaţiei despre realizarea 
fiecărei sarcini de muncă. Fiecare persoană trebuie să raporteze unei 
alte persoane şi să îi arate rezultatele obţinute în îndeplinirea unor 
sarcini de muncă primite de la superiorul ierarhic. De asemenea, 
managerul depinde de modul în care proprii săi subordonaţi îşi 
îndeplinesc sarcinile primite. El nu se poate disculpa pentru 
nerealizarea sarcinii primite de la un manager superior ierarhic cu 
argumentul că proprii săi subordonaţi nu şi-au făcut treaba, întrucât 
sarcina lui de manager este de a-şi determina subordonaţii să îşi 
execute treaba eficient şi eficace. Invocarea argumentului de mai sus 
de către un manager denotă lipsă de profesionalism managerial. 
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1.3. Activităţi şi roluri manageriale 
 

Henry Mintzberg, în lucrarea sa "The nature of managerial 
work", apărută în anul 1988, arată că un manager îndeplineşte în 
activitatea sa mai multe roluri. Acest mod de abordare reprezintă un 
punct de vedere nou, original asupra managementului şi 
completează în mod fericit abordarea axată pe conceptul de funcţii 
ale managementului. În concepţia lui Mintzberg, rolul managerial 
este ceva mai larg decât simpla enumerarea a ceea ce trebuie să facă 
un manager. El include, pe lângă activităţi, şi modul de 
comportament adoptat de un manager în diferite situaţii apărute în 
activitatea sa. 

Urmare a cercetării efectuate, Mintzberg identifică zece roluri 
manageriale, pe care le grupează în trei categorii: 

a) roluri interpersonale; referitoare la modul în care 
managerul interacţionează cu oamenii, relaţiile pe care le are cu 
ceilalţi; 

b) roluri informaţionale; referitoare la modul în care un 
manager schimbă (culege şi difuzează) şi procesează informaţiile; 

c) roluri decizionale; care se referă la modul în care un 
manager utilizează informaţia în procesul de luare al deciziei. 

Sunt trei categorii de roluri interpersonale şi anume: rolul de 
reprezentant (figurehead), de lider (leader) şi de legătură (liaison). 
Managerul joacă rolul de reprezentant datorită autorităţii sale 
formale şi a poziţiei simbolice, fiind cel care reprezintă organizaţia. 
In rolul de lider, managerul îmbină nevoile organizaţiei cu cele ale 
persoanelor individuale de sub comanda sa. Rolul de legătură se 
referă la relaţiile pe orizontala ierarhiei organizaţiei, relaţii pe care 
fiecare manager trebuie să le dezvolte şi să întreţină. Acestea 
constituie o adevărată reţea de relaţii şi contacte atât în interiorul cât 
şi în exteriorul organizaţiei. 
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Rolurile informaţionale sunt tot trei, şi anume: de monitor, 
de difuzor de informaţii, de purtător de cuvânt. Managerul este 
persoana cheie care monitorizează tot ceea ce se întâmplă în cadrul 
organizaţiei, primind informaţii despre evenimente atât interne, cât 
şi externe organizaţiei. Rolul de difuzor de informaţii (diseminator) 
constă în difuzarea de către manager a informaţiilor interne şi 
externe primite şi procesate, către ceilalţi membrii ai organizaţiei. 
Rolul de purtător de cuvânt constă în aceea că managerul dă 
informaţii despre organizaţia sa la persoane, organizaţii din afara 
acesteia. 

Rolurile decizionale sunt patru, fiind bazate pe diferite tipuri 
de decizie: întreprinzător, factor de soluţionare a perturbărilor, 
factor de alocare a resurselor, negociator. 

În rolul de întreprinzător, managerul ia decizii referitoare la 
schimbări în evoluţia organizaţiei. El trebuie să fie cel care iniţiază 
schimbarea, care are un rol activ în a decide ceea ce trebuie făcut. El 
trebuie să acţioneze din proprie iniţiativă, să fie proactiv, şi să nu fie 
reactiv. Schimbările din mediul ambiant al organizaţiei trebuiesc 
anticipate de către managerul proactiv, iar acţiunea trebuie 
declanşată la momentul propice pentru a exploata în interesul 
organizaţiei oportunitatea oferită de schimbarea de mediu. 

În rolul de factor de soluţionare a perturbărilor, managerul 
trebuie să ia decizii care decurg din evenimente imprevizibile şi care 
nu sunt sub controlul său, respectiv în aria sa de control şi influenţă.  

Rolul de factor de alocare a resurselor se referă la aceea că 
managerul trebuie să ia decizii cu privire la alocarea de resurse 
financiare, umane, de echipamente, de timp, etc. Prin aceste decizii, 
managerul planifică timpul, programează munca, autorizează 
acţiunile.  

Rolul de negociator reprezintă o exploatare a deciziilor în 
timp real. Un manager trebuie să negocieze cu alţii şi să fie capabil, 
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ca în cadrul procesului, să ia decizii cu privire la repartizarea 
resurselor organizaţionale. 

Proporţiile în care fiecare manager îmbină aceste 10 roluri 
diferă de la un manager la altul, şi de la o situaţie la alta. Toţi 
managerii pot juca aceste roluri în activitatea lor, mai performant 
sau mai puţin performant. 

Managerii trebuie să încerce să înveţe în permanenţă despre 
propria lor situaţie, în acest sens, autocunoaşterea este esenţială. 
Mintzberg consideră că abilitatea de a reacţiona la evenimente şi cea 
de planificare a activităţilor sunt trăsături manageriale importante în 
mediul contemporan, caracterizat prin creşterea incertitudinii pe 
termen scurt sub impactul unui complex de factori economici, 
sociali, demografici, politici, culturali, atât la nivel naţional cât şi 
mondial. 
 

1.4. Abilităţi şi competenţe manageriale 
 

Abilitatea («skill») este definită ca fiind capacitatea de a 
translata cunoaşterea în acţiune concretă care are ca rezultat final o 
anumită performanţă dorită. 

Robert Katz clasifică abilităţile esenţiale ale managerilor în 
trei categorii: 

- tehnice, respectiv abilitatea de a utiliza cunoştinţe sau o 
expertiză specială pentru a îndeplini a anumită sarcină; sunt cele mai 
importante la managerii aflaţi la nivelul de bază al organizaţiilor; 

- umane, denumite şi interpersonale, de a lucra bine împreună 
cu alte persoane; sunt critice pentru managerii de la toate nivelele; 

- conceptuale, abilitatea de gândi analitic, diagnostica şi 
rezolvarea problemelor complexe; sunt esenţiale pentru managerii 
aflaţi la vârful organizaţiilor. 
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Robbins (2002) subliniază că există un consens de a adăuga şi 
a patra categorie, respectiv abilităţile politice. Acestea constau în 
abilitatea de a întări propria poziţie, de a construi o bază de putere şi 
a de a stabili relaţiile potrivite. Organizaţiile sunt şi arene politice în 
cadrul cărora oamenii concurează pentru resurse. Managerii care au 
abilităţi politice bune tind să fie mai buni la obţinerea resurselor 
necesare grupurilor lor decât sunt cei care au abilităţi politice mai 
slabe. Ei sunt totodată evaluaţi mai bine şi sunt promovaţi mai uşor. 

Competenţa managerială ("competency") este o abilitate sau o 
caracteristică personală care contribuie la realizarea unei 
performanţe înalte într-o muncă managerială. 

De exemplu, în această perioadă, se cere ca managerii 
firmelor americane să posede nouă competenţe esenţiale, şi anume: 

a) conducere ("leadership"), adică abilitatea de a influenţa pe 
alţii să execute în mod performant, adică eficace şi eficient, sarcinile 
pe care trebuie să le execute pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor organizaţiei; 

b) autoobiectivitate, respectiv abilitatea de a se evalua pe sine 
însuşi în mod obiectiv, sesizând propriile puncte tari şi slăbiciuni, 
pentru a fi capabil să îţi construieşti cariera pe baza capabilităţilor 
personale, fiind conştient de limitele personale; limitele personale 
pot fi reduse sau eliminate prin formare şi perfecţionare profesională 
de specialitate în domeniul managementului, în special în domeniul 
tehnicilor şi metodelor manageriale performante; 

c) gândire analitică, adică abilitatea de a interpreta şi explica 
anumite modele, tendinţe în informaţii; trebuie remarcat că nu toţi 
managerii posedă această competenţă, comportamentul 
organizaţional sugerând că este mai degrabă o caracteristică 
personală înnăscută;  

d) flexibilitatea comportamentală, adică abilitatea de a-şi 
modifica comportamentul personal pentru a atinge un obiectiv; 
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constă în adaptarea stilului managerial propriu la situaţia concretă în 
care se află managerul şi colaboratorii săi. Unii manageri au 
dificultăţi în modificarea stilului propriu de management funcţie de 
situaţie. Alţi manageri, mai performanţi, sunt capabili să adopte un 
stil situaţional de management, funcţie de diverşi factori situaţionali.  

e) comunicare verbală, respectiv abilitatea de a exprima idei 
în mod clar, argumentat într-o prezentare verbală; această abilitate 
poate fi însuşită, întrucât există tehnici de comunicare verbală care 
se predau în cadrul cursurilor de formare managerială. 

f) comunicare scrisă, respectiv abilitatea de a exprima ideile 
proprii în mod clar, argumentat, în scris, sub formă de rapoarte, 
studii, planuri. Şi acestea pot fi însuşite prin studiu, căci există 
tehnici clare de elaborare a rapoartelor de diverse tipuri, precum şi 
de redactare a diferitelor forme de materiale scrise destinate unor 
scopuri manageriale diverse, cu precădere sprijinirii şi influenţării 
procesului decizional. 

g) impact personal, respectiv abilitatea de a crea a impresie 
bună şi a determina în alte persoane încredere în persoana sa 
proprie. În situaţia actuală în care durata medie a unei angajări este 
în scădere, este dificil de a-ţi crea o opinie corectă despre a anumită 
persoană, îndeosebi de a avea încredere în capabilităţile ei. Pe lângă 
trecutul acelei persoane, atestat prin referinţe, dovezi ale realizărilor 
certe, opiniile unor persoane deja de încredere, managerul trebuie să 
inspire încredere celorlalte persoane prin atitudinile sale, modul de 
prezentare, limbajul folosit, cunoştinţele profesionale şi 
manageriale. Câştigarea încrederii celorlalţi este fundamentul 
întregii activităţi a unui manager. Important este de asemenea că 
încrederea câştigată trebuie şi păstrată, ceea ce se dovedeşte a fi 
mult mai greu.  

h) toleranţă pentru incertitudine, respectiv abilitatea de a 
munci performant în situaţii ambigue. Această competenţă va deveni 
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mai ales în lumea actuală tot mai importantă pentru viitor. 
Accelerarea ratei schimbărilor din mediul ambiant determină 
reducerea capabilităţii individuale şi organizaţionale de a prevedea 
cât mai precis viitorul. Consecinţa acestui fenomen este că viitorul 
devine tot mai puţin previzibil, deci tot mai incert. Cei mai mulţi 
oameni acceptă cu greu acest fenomen, căci le este teamă de un 
viitor pe care nu îl pot prevedea. Unii oameni nici nu reuşesc această 
adaptare, devenind deosebit de frustraţi de ceea ce li se întâmplă, 
nefiind capabili să înţeleagă de ce rămân lăsaţi în urmă. Un manager 
performant înţelege acest fenomen şi acţionează pentru a diminua 
efectele sale asupra lui personal, precum şi asupra organizaţiei pe 
care o conduce. El va dezvolta o toleranţă largă pentru incertitudinea 
asociată viitorului. Pentru managerii români, ţinând cont de faptul că 
mentalitatea românească, determinată de cultura specifică României, 
este caracterizată printr-o toleranţă a incertitudinii, este mai uşor să 
accepte că viitorul este mai ales imprevizibil. Pentru managerii 
americani, obişnuiţi să considere că au un control suficient de 
puternic asupra viitorului, mai ales personal şi organizaţional, este 
mult mai dificil. Ei consideră că un om îşi poate controla viitorul , 
muncind din greu, cu hotărâre, prin acţiuni clare, orientate spre 
crearea viitorului dorit, în mod proactiv. 

i) rezistenţă la stres, care constă în abilitatea de a munci 
performant în condiţii stresante: sarcini complexe, urgente, 
intoleranţa la eşec şi nerealizări; stresul personal poate fi diminuat 
printr-o serie de tehnici vizând gestionarea timpului personal, 
metode şi tehnici de relaxare, de viaţă sănătoasă, fapt demonstrat de 
abundenţa de cărţi destinate managerilor referitoare la aceste 
subiecte, inclusiv la apariţia unei discipline denumită 
„managementul stresului” cu precădere în SUA. 
 
 



18 
 

1.5. Caracteristici şi orientări ale managementului modern 
 

Se poate aprecia că, în prezent, în domeniul managementului 
s-a constituit un sistem teoretic şi metodologic-aplicativ coerent, ce 
cuprinde concepte, principii, metode şi tehnici bine articulate, care 
constituie pilonii cadrului structural al unei adevărate metaştiinţe a 
gândirii şi practicii manageriale, aşa cum matematică este 
considerată ca fiind metalimbajul ştiinţei, cu alte cuvinte limbajul in 
care pot fi exprimate generalizări de ordin superior. 

Acest domeniu de maxim interes şi cu un rol de primă 
importanţă în societatea modernă, prezintă câteva trăsături 
definitorii şi orientări de perspectivă, detaliate. 

 
1. Viziunea globală, integratoare, de abordare sistemică a 

problemelor 
Potrivit acestei viziuni, datorită îndeosebi şcolii sistemice, 

integrarea în rezolvarea problemelor organizaţionale trebuie 
realizată pe două planuri profund întrepătrunse: 

- intraorganizaţie, adică între subsistemele acesteia, respectiv 
între 
activităţile şi componentele ei; 

- între organizaţie şi mediul ei de existenţă şi de acţiune. 
 
2. Adâncirea interdisciplinarităţii 
Aşa cum s-a arătat mai sus, de către oamenii ştiinţei şi 

practicii managementului, managementul a reprezentat şi continuă 
să reprezinte terenul de absorbţie şi integrare a noi şi noi elemente 
din alte ştiinţe adaptate şi utilizate, potrivit nevoilor specifice ale 
conducerii sistemelor socio-economice. Managementul integrează 
concepte din antropologie, filozofie, ştiinţele politice, psihologie, 
sociologie, ştiinţa economică, dar mai recent, şi din tehnologia 
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informaţiei, inteligenţa artificială, teoria comunicării umane, 
lingvistică. 

 
3. Accentuarea caracterului previzional şi trecerea către o 

abordare proactivă 
În evoluţia oricărei organizaţii un rol important este deţinut de 

strategia dezvoltării prin care se definesc principalele obiective de 
atins şi direcţiile de evoluţie viitoare, pe această bază stabilindu-se 
toate elementele manageriale care trebuie să servească eficient 
realizarea dezvoltării preconizate (eficacitate). Strategia are 
implicaţii asupra tuturor activităţilor organizaţiei, cărora le 
influenţează formele de realizare şi le determină cerinţele specifice 
şi evolutive faţă de conducere. 

Previziunea evoluţiei, creşterii organizaţionale se bazează pe 
modele de creştere, majoritatea acestora rezultând din analogii 
făcute cu modelul biologic al dezvoltării organismelor vii. 

Astfel, un model reprezentativ este cel propus de G. Lippit, 
care consideră că evoluţia oricărei organizaţii se face prin 
parcurgerea succesivă a stadiilor de naştere, tinereţe şi maturitate, în 
care preocupările prioritare ale conducerii organizaţiei sunt: 

a) Naşterea, care are drept scopuri: crearea unei noi 
organizaţii; menţinerea acesteia ca sistem viabil. 

b) Tinereţea, care urmăreşte creşterea stabilităţii organizaţiei 
şi dobândirea prestigiului acesteia. 

c) Maturitatea, în care managementul se focalizează pe 
dobândirea personalităţii proprii a organizaţiei şi creşterea 
adaptabilităţii acesteia precum şi pe sporirea contribuţiei economice 
şi sociale a organizaţiei în cadrul societăţii. 
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4. Creşterea dinamismului managerial 
Este determinată, în primul rând de dinamismul tot mai 

accentuat al mediului de existenţă şi acţiune al organizaţiei, de 
creşterea spectaculoasă a frecvenţei schimbărilor. Acest mediu 
devine deosebit de complex, manifestându-se atât prin elementele de 
natură diferită: politică, economică, socială, culturală, psihologică, 
etc, cât şi pe planuri de cuprindere diferite: de ramură, zonal, 
naţional, regional, continental, mondial. 

Analiza diferitelor circumstanţe existente şi efectelor acestora 
asupra managementului pune în evidenţă trei tipuri de medii: 

- turbulent, cu schimbări extrem de frecvente, de amplitudini 
foarte variate ce au incidenţe ample asupra organizaţiei şi pot fi cu 
greu anticipate; confruntarea organizaţiei cu un asemenea mediu 
generează modificări în cadrul acesteia, majoritatea de adaptare, 
ceea ce-i permite să reziste schimbărilor produse în mediu, 
dinamismul managerial fiind deosebit în perioada de adaptare. 
Mediul turbulent evidenţiază rolul determinant pe care îl au 
activităţile de cercetare-dezvoltare şi necesitatea practicării 
conducerii previzionale şi asigurării dinamismului managerial. 
Răspunsul la un mediu turbulent este fie o reactivitate rapidă, 
adoptat de organizaţia reactivă activă, fie o atitudine proactivă. 
adoptată de organizaţia proactivă activă, care acţionează pentru a 
influenţa viitorul acţionând înainte de momentul la care anticipează 
că se va petrece un eveniment cu consecinţe nedorite pentru ea. 
Organizaţia reactivă activă este cea care acţionează într-un termen 
foarte scurt, odată ce a identificat evenimentul produs care ar putea 
avea consecinţe asupra organizaţiei (Bibu, 2000). 

- schimbător, cu schimbări frecvente, de amplitudini foarte 
variate şi în general previzibile pe baza unor metode şi tehnici 
adecvate de anticipare a producerii lor propriu mai ales domeniului 
serviciilor şi construcţiilor; 
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- stabil, cu schimbări mai rare, de amplitudine mică, dat tot 
mai puţin întâlnit: după unii autori, astăzi practic inexistent. 

 
5. Accentuarea caracterului de finalitate ai activităţilor 

manageriale 
Prin finalitate se înţelege realizarea concretă a unei acţiuni, 

faptul că acţiunea a fost îndeplinită la anumiţi parametrii doriţi. 
Toate demersurile manageriale trebuie să aibă o finalitate, respectiv 
să asigure direct sau indirect realizarea obiectivelor generale ale 
organizaţiei. Raţionalitatea acestor demersuri este apreciată în mod 
primordial în funcţie de modul în care răspunde cerinţelor 
determinate de realizarea obiectivelor generale ale organizaţiei. 

Determinarea finalistă a acţiunilor manageriale are 
următoarele aspecte cu incidenţe majore asupra componentelor 
acestor acţiuni: 

- nomologic: priveşte condiţionările reciproce dintre 
activităţile organizaţiei care permit realizarea obiectivelor acesteia; 

- psihologic: priveşte gama largă de aspiraţii individuale ale 
membrilor organizaţiei nesubsumabile întotdeauna obiectivelor 
acesteia; 

- sociologic: priveşte relaţia, aspiraţiile individuale ale 
membrilor organizaţiei, obiectivele acesteia, problema esenţială 
fiind aceea a armonizării lor; 

- axiologic: priveşte ordinea de importanţă a obiectivelor, în 
funcţie de care se determină priorităţile acţiunilor manageriale. 

 
6. Universalitatea managementului 
Ultimele decenii au fost martore ale producerii unui transfer 

continuu şi tot mai accentuat de concepte, principii, metode, tehnici 
şi instrumente manageriale din domeniul activităţii industriale, 
manufacturiere în toate celelalte domenii ale vieţii şi activităţii 
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umane. Se vorbeşte astăzi curent de management administraţie 
publică, agrar, în construcţii, bancar, financiar, în domeniul 
asigurărilor, educaţional, sănătate, cultură, artă, sport, realizându-se 
adaptările necesare impuse de specificul fiecăruia din domeniile 
menţionate. 

 
7. Profesionalizarea funcţiei de management 
Profesionalizarea funcţiei de management se impune astăzi ca 

un element de referinţă primordial în evantaiul principalelor 
resorturi ale dezvoltării economice şi sociale în ritmuri rapide la 
nivel naţional şi organizaţional. Această idee este întărită şi ilustrată 
pe plan practic prin existenţa a numeroase şcoli, instituţii, centre de 
instruire a cadrelor de conducere răspândite în toată lumea dar 
concentrându-se mai ales în ţările dezvoltate care oferă acestor cadre 
elementele necesare unei „atestări în funcţie” şi bazele 
indispensabile exercitării acesteia cu profesionalism. 

Principalele probleme ale programelor de formare şi 
perfecţionare a managerilor sunt: 

a. De conţinut: 
- asigurarea multilateralităţii instruirii; 
- asigurarea pragmatismului necesar; 
- actualizarea continuă a cunoştinţelor; 
- formarea abilităţilor de conducători şi modelarea acestora; 
 
b. De organizare: 
- desfăşurarea într-o perioadă compactă a activităţii; 
- desfăşurarea intermitentă pe mai multe cicluri; 
- asigurarea perfecţionării periodice a managerilor. 
Sintetizând caracteristicile actuale ale managementului, 

orientările prezente şi de perspectivă care se fac simţite în evoluţia 
acestuia, putem afirma că: 
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A. Ştiinţa managementului se prezintă astăzi ca un sistem 
teoretic, închegat, susţinut prin material faptic, ilustrativ şi prin 
rezultate ale generalizării materialului faptic (legi, teorii), cu 
metodologii proprii de investigare, de evidentă factură ştiinţifică, 
căreia îi este proprie o concepţie generală asupra domeniului 
managementului; 

B. Perfecţionarea şi diversificarea modalităţilor de aplicare a 
ansamblului de cunoştinţe acumulate în acest domeniu, integrarea 
unor noi elemente preluate din alte ştiinţe, sunt procese care 
continuă, asigurând dezvoltarea şi consolidarea ştiinţei 
managementului. 

C. Managementul este astăzi prezent în aproape toate 
domeniile activităţii umane, în procesul extinderii treptate a sferei 
sale de cuprindere, cunoscând deformări, adaptări, contestări, dar 
impunându-se în acelaşi timp ca una din cele mai importante 
activităţi ale activităţii contemporane. 

D. Având implicaţii pe toate planurile existenţei şi activităţii 
umane, managementul priveşte pe fiecare individ din societate şi în 
consecinţă presupune generalizări sensibil mai pretenţioase şi mai 
dificile decât alte ştiinţe. 

E. Managementul prezintă un grad de complexitate extrem de 
ridicat, întrucât implică un număr apreciabil de variabile 
decizionale. 

F. Paralel cu dezvoltarea şi consolidarea laturii ştiinţifice a 
managementului a evoluat, perfecţionat şi rafinat continuu şi latura 
sa pragmatică. 

Condiţia esenţială actuală şi de perspectivă a managementului 
este sugestiv definită prin ceea ce P. Drucker numeşte „noile 
postulate ale managementului” la nivelul organizaţiei, şi anume: 

1. Managementul este general, afirmându-se în toate 
organizaţiile din toate domeniile economice şi sociale. 
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2. Stimularea şi dezvoltarea spiritului de inovare constituie 
trăsătura esenţială a managementului modern. 

3. Managementul este orientat spre sporirea permanentă a 
productivităţii muncii intelectuale şi fizice. 

4. Managementul se grefează pe tradiţiile culturale, sociale şi 
politice ale fiecărei ţări, pe condiţiile istorice de dezvoltare a 
acesteia, desfăşurându-se în cadrul unei culturi specifice ţării, 
regiunii respective. 

5. Managementul constituie principalul factor de sporire a 
eficienţei activităţii desfăşurate. 

6. Managementul constituie principalul „animator” al 
dezvoltării economice. 

Pentru a utiliza eficient acest „set de instrumente ştiinţifice", 
ştiinţa managementului face apel la rezultatele cercetărilor din alte 
domenii ale ştiinţei, cu atât mai mult cu cât în ultimele decenii, de 
activitatea de management a organizaţiei se ocupă numeroase 
discipline care se interesau mai puţin de ea, cum sunt sociologia, 
psihologia, comportament organizaţional, ştiinţele tehnice, 
economia, statistica, matematica, cibernetica, tehnologia 
informaţiei, teoria comunicaţiei umane. 

Preluând anumite teorii şi metode din domeniul altor ştiinţe, 
ştiinţa managementului are un evident caracter interdisciplinar fără 
însă a se confunda cu acestea, ea fiind singura care se ocupă de 
întregul sistem al managementului organizaţiei, celelalte ştiinţe 
cercetând numai unele probleme ale managementului şi doar din 
anumite unghiuri specifice ştiinţei respective. 
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CAPITOLUL II 
 
 

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI 
 

Peter Drucker arăta in 1955 că managementul constă în 
„organizarea sistematică a resurselor economice având sarcina de a 
le face productive, de a le utiliza în mod eficace şi eficient”. 

Din acest punct de vedere, managementul este o activitate 
complexă, respectiv un set de activităţi specifice, executate de acei 
membri ai unei organizaţii care îndeplinesc anumite funcţii 
manageriale, după Henri Fayol, respectiv care exercită anumite 
roluri manageriale după Henry Mintzberg. Managerul este deci o 
persoană care are de obicei autoritate formală şi care răspunde de 
munca a cel puţin unei singure persoane din cadrul organizaţiei. 

Henri Fayol a fost primul autor în domeniul managementului 
care a grupat activităţile executate de manageri în seturi distincte în 
funcţie de caracterul şi direcţia lor. Aceste seturi de activităţi sunt 
denumite funcţii manageriale, sau funcţii (atribute) ale 
managementului. Fayol are meritul că a introdus acest concept, care 
a contribuit la înţelegerea mai clară a conceptului de management. 

Funcţia de management reprezintă o activitate îndreptată către 
un anumit scop, specifică din punct de vedere al caracterului său, şi 
care în interacţiune cu alte activităţi, deosebite de aceasta prin 
caracter şi direcţie. Este obiectiv necesară pentru conducerea 
eficientă a sistemului organizaţiei. 

Fayol a considerat că există cinci funcţii ale managementului, 
şi anume: prevederea, organizarea, comanda, coordonarea şi 
controlul. 
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În literatura de specialitate din România, se tratează de obicei 
cinci funcţii ale managementului, de obicei denumite: previziune-
planificare; organizare; coordonare-reglare, antrenare-motivare; 
control-evaluare. 

Profesorii O. Nicolescu şi I. Verboncu consideră că „procesul 
de management se poate partaja, având în vedere natura sarcinilor 
implicate în desfăşurarea lui şi modul de realizare, în cinci funcţii: 
previziune, organizare, coordonare, antrenare şi evaluare-control 
(Nicolescu, O.,Verboncu, L, 1999). Unii specialişti apreciază că, 
datorită importanţei deciziilor în activitatea managerială, este 
oportună discutarea separată ca funcţia de decizie (Dănăiaţă, I., 
Pîrjol, N., 1980). 

În literatura americană în domeniul managementului, opinia 
cea mai populară este că există patru funcţii manageriale: 
planificarea (planning), organizarea (organizing), conducerea 
(leading) şi controlul (controlling). Alţi autori consideră că a treia 
funcţie este motivarea („motivating"). 

 

2.1. Funcţia de previziune 
 

Activităţile de management cuprinse în această funcţie sunt 
orientate în direcţia aprecierii viitorului organizaţiilor sportive. Prin 
intermediul previziunii managerul stabileşte obiectivele organizaţiei, 
stabileşte necesarul de resurse, alege mijloacele necesare realizării 
obiectivelor. 

Previziunea se bazează pe analiza profundă a următoarelor 
elemente:3 

- resurse disponibile; 
                                                
3 Nicolescu, O., Verboncu, I. – „Management”, Ediţia a III-a revizuită, Ed. Economică, 
Bucureşti, 1999 
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- rezultatele activităţii trecute; 
- situaţia actuală; 
- scopurile activităţii; 
Ca urmare a acestei analize, managementul organizaţiei poate 

identifica problemele principale, elabora soluţii experimentale şi 
proiecta activitatea într-un viitor previzibil. 

Ca obiective ale previziunii se pot reţine: 
a) stabilirea rezultatelor finale care urmează să fie realizate; 
b) precizarea şi repartizarea obiectivelor pe fiecare 

compartiment de muncă şi salariat; 
c) conceperea politicii de orientare şi coordonare; 
d) prevederea disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor 

colective; 
e) conturarea şi amplificarea sistemului de control în 

organizaţie. 
Cu alte cuvinte, previziunea are în vedere următoarele 

aspecte: tendinţe, obiective, politici, programe, bugete, repartizarea 
sarcinilor, programarea muncii, expansiune şi dezvoltare, control, 
ameliorări, etc. Ea se realizează prin intermediul diagnozei, 
prognozei, planificării şi programării producţiei. 

Diagnoza cuprinde ansamblul operaţiilor de diagnosticare a 
situaţiei, prin care se face cunoscută starea organizaţiei la un anumit 
moment. Diagnoza oferă informaţiile necesare managementului 
organizaţiilor pentru definirea bazei de plecare în proiectarea 
obiectivelor viitoare. Ea se realizează cu instrumente specifice, în 
mod special prin analiza datelor statistice, din evidenţele contabile şi 
a rezultatelor înregistrate până la momentul respectiv. 

Prognozele sunt considerate a fi instrumente de cunoaştere, 
de investigare în timp, cu ajutorul cărora se cercetează şi se desprind 
tendinţele viitoare ale activităţii sportive, tehnica, etc. Conducerea 
utilizează prognozele pentru a desprinde evoluţia unităţii în 
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perspectivă, pentru a-şi fundamenta deciziile strategice. Cu ajutorul 
prognozelor se stabilesc, aşadar, obiectivele de perspectivă şi se 
fundamentează deciziile strategice. 

Planificarea realizează încadrarea activităţii curente a 
organizaţiei în tendinţele de perspectivă ale dezvoltării acestora şi 
ale dezvoltării sportului în ansamblu. 

Prin intermediul planurilor managementul unităţilor sportive, 
stabileşte obiectivele acestora, direcţiile de acţiune concrete pe un 
timp limitat, de regulă între o luna şi 5 ani, asigură folosirea 
eficientă a tuturor resurselor, coordonarea corespunzătoare a 
acestora, corelarea activităţii unităţii cu activitatea celorlalte unităţi 
cu care întreţine relaţii de colaborare etc. Prin plan se stabilesc nu 
numai obiectivele de realizat, dar se precizează şi cum se vor 
realiza, prin ce mijloace. Planificarea urmăreşte să asigure 
racordarea posibilităţilor organizaţiilor la realităţile prezentului şi 
trecutului ei. Ea este chemată să asigure legătura de fond între 
incertitudine şi posibilităţi. Prin planificare se sudează relaţiile 
umane orientate spre realizarea unuia sau mai multor scopuri 
stabilite de managementul organizaţiei. 

Gradul de detaliere a planurilor diferă în funcţie de orizontul 
de timp la care se referă. Planurile curente sunt detaliate; cele care 
se referă la perioade mari de timp (5 ani) cuprind doar obiectivele 
mari ale organizaţiei şi principalele resurse. 

La nivelul organizaţiilor sportive, planurile conţin prevederi şi 
sarcini ce cuprind toate laturile activităţii: antrenament, cercetare, 
transferuri, competiţiile interne, turnee de pregătire, asigurarea de 
resurse de muncă necesară, salarizarea, determinarea costurilor 
pentru pregătire, deplasări etc. 

Planurile sunt de fapt, instrumente manageriale care se 
bazează pe analiza factorilor materiali, financiari şi umani ai 
organizaţiei, prin care se asigură o utilizare judicioasă şi o 
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coordonare eficientă a condiţiilor existente. Prin planuri, respectiv 
planificare, se orientează eforturile umane spre realizarea unuia sau 
mai multor scopuri stabilite de manageri. 

Programele. În afară de prognozare şi planificare, 
previziunea ca funcţie a managementului se realizează şi prin 
programare. Această ultimă modalitate se referă la elaborarea de 
programe în care se descriu succesiunea şi intercondiţionarea 
acţiunilor ce trebuie desfăşurate în vederea realizării planurilor. 
Programele care se realizează au un orizont redus de timp (decadă, 
săptămână, zi, schimb, oră) dar prezintă, în schimb, foarte detailat 
lucrările ce urmează a se executa, succesiunea acţiunilor în timp etc. 
Elementele cuprinse în programe au un grad ridicat de certitudine. 
Programele au şi ele un caracter obligatoriu deoarece elementele 
cuprinse în ele sunt derivate din sarcinile planului organizaţiei. 

 

2.2. Funcţia de organizare 
 

Organizarea ca funcţie a conducerii cuprinde ansamblul de 
activităţi prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează 
procesele de muncă fizice şi intelectuale, componentele acestora 
(operaţii, lucrări, sarcini, mişcări etc.) realizându-se gruparea lor pe 
compartimente, formaţii de lucru, posturi. Cu alte cuvinte, prin 
intermediul acestei funcţii, se inventariază activităţile de natură 
economică, tehnică etc., care sunt necesare pentru atingerea 
obiectivelor fixate, se aranjează şi se ordonează pe grupe de 
activităţi şi se repartizează pe compartimente de muncă, formaţii de 
muncă şi oameni. În acelaşi timp, tot prin intermediul organizării, se 
combină raţional şi armonios toate elementele funcţionării normale 
a organizaţiei: resurse materiale, resurse de muncă, mijloace 
financiare etc., la nivelul locurilor de muncă, compartimentelor şi 
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unităţii în ansamblul ei, asigurându-se dispunerea potenţialului 
material şi uman al organizaţiii într-un mod optimal. 

Organizarea ca funcţie a conducerii se detaşează de celelalte 
funcţii prin expresivitatea ei, ea fiind cea mai ”vizibilă" funcţie a 
managementului, deoarece este direct simţită de fiecare om care 
desfăşoară activităţi în colectiv. Organizarea asigură stabilirea 
sarcinilor ce trebuie îndeplinite, gruparea raţională a acestora, 
stabilirea legăturilor de autoritate, de cooperare şi de informare ce 
unesc oamenii între ei, crearea de organisme care să permită celor 
răspunzători să desfăşoare o activitate eficientă.4 

Realizarea acestei funcţii implică punerea în valoare a 
următoarelor concepte: autoritatea, responsabilitatea, răspunderea, 
delegarea şi centralizarea-descentralizarea. 

Autoritatea se prezintă ca un instrument al managementului 
individual sau colectiv. În sens larg, ea se prezintă ca fiind dreptul 
managerului de a influenţa, abilitatea pe care o are acesta, de a 
influenţa oamenii din subordine. De fapt, autoritatea se poate defini 
ca fiind o forţă impersonală care este dată indivizilor în virtutea unei 
poziţii pe care o ocupă în organizaţie. 

Autoritatea este un concept strâns legat de putere. Aceasta 
exprimă capacitatea indivizilor şi grupurilor de a convinge sau 
influenţa concepţiile sau acţiunile altor indivizi sau grupuri, sau cu 
alte cuvinte, puterea reflectă abilitatea individuală sau colectivă de a 
face pe alţi oameni să facă ce ei nu vor să facă. Specialiştii au 
identificat sursele puterii care conferă eficienţă managerială. 
Acestea sunt: 

• capacitatea de a recompensa; 
• capacitatea de a sancţiona: 

                                                
4 Hidoş, C., Hidoş, S., Hidoş, F – „Management – teorie şi prctică”, Ed. Romcart, Bucureşti, 
1992, p. 75-76 
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• legitimitatea, generată de poziţia indivizilor sau grupurilor 
în organizaţie şi de recunoaşterea de către ceilalţi a acestei poziţii: 

• atractivitatea, pusă în evidenţă de calităţile unei persoane; 
• credibilitatea cunoştinţelor profesionale. 
Autoritatea porneşte de la putere, dar nu se identifică cu ea. 

Autoritatea cuprinde dreptul de comandă, adică de a decide, de a da 
ordine şi de a controla îndeplinirea acestora. Ea reflectă deci, în 
primul rând, obţinerea unor drepturi de către o persoană (manager) 
şi, în al doilea rând, dorinţa celorlalţi de a recunoaşte aceste 
drepturi, de a se supune. 

În funcţie de modul cum se manifestă autoritatea în 
organizaţie, de sursele pe care se sprijină, specialiştii au distins trei 
tipuri de autoritate şi anume:5 

a) autoritatea tradiţională, care de regulă se bazează pe 
poziţia socială, de clasă a indivizilor; 

b) autoritatea carismatică, care se bazează pe calităţile 
carismatice ale unei persoane, pe credinţa că managerul posedă 
calităţi deosebite; 

c) autoritatea raţional-legală, care se bazează pe poziţia sau 
rangul ocupat de fiecare individ în organizaţie, corespunzător 
calităţilor personale şi profesionale şi a muncii depuse. 

Desigur, din cele trei tipuri de autoritate se preferă al treilea 
tip, deoarece el reflectă întru totul legitimitatea conducerii. Primul 
tip nu este bazat pe competenţă sau performanţe, al doilea are o bază 
puternic emoţională şi nu una reală. 

Autoritatea după modul în care este receptată în organizaţie se 
prezintă sub următoarele forme: 

                                                
5 Bucurean, Mirela – „Management general”, Ed. Univrsităţii din Oradea, Oradea, 2003, p. 22 
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a) autoritatea personală sau profesională care se datorează 
meritelor profesionale ale indivizilor din organizaţie şi care constă 
in recunoaşterea acestor merite; 

b) autoritatea ierarhică, este autoritatea delegată şi 
încredinţată managerului organizaţiei. La rândul lui, acesta deleagă 
o parte din autoritatea sa managerilor de un nivel inferior şi aşa mai 
departe. Autoritatea ierarhică este comparabilă cu puterea executivă 
şi se exercită în domeniul acţiunii; ea se exprimă prin ordine 
individuale sau directive generale în legătură cu sarcinile concrete. 
Această autoritate este, în mod normal, limitată, pe de o parte de 
restricţiile pe care i le impune autoritatea superioară, şi, pe de altă 
parte, de reglementările emise de organismele funcţionale; 

c) autoritatea funcţională, care este autoritatea ce se 
încredinţează unei persoane ce primeşte dreptul de a reglementa un 
anumit număr de activităţi, în principal omogene, respectiv o 
anumită funcţiune. Cel care primeşte autoritatea funcţională, are 
putere de reglementare şi control asupra ansamblului activităţilor 
exercitate în cadrul organizaţiei şi care decurg din funcţia sa. 
Autoritatea funcţională se suprapune cu autoritatea ierarhică în 
cadrul compartimentelor de muncă funcţionale din cadrul 
organizaţiei. Dacă activităţile funcţionale se desfăşoară şi de către 
persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt cuprinse în 
compartimentul funcţional respectiv, pe problemele funcţiunii va 
acţiona autoritatea funcţională. Autoritatea ierarhică va fi separată şi 
va aparţine conducătorului de compartiment în cadrul cărora 
persoanele de mai sus au posturile de muncă. 

Responsabilitatea pune în evidenţă obligaţia membrilor unei 
organizaţii de a înfăptui în cea mai bună manieră posibilă o sarcină 
sau mai multe sarcini repartizate. Ea este strâns legată de autoritate 
şi obligaţiile ce le revin în cadrul organizaţiei. Acceptând sarcinile şi 
primind autoritatea necesară îndeplinirii lor, un salariat, indiferent 
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de poziţia pe care o deţine în organizaţie, simplu executant sau 
manager, îşi asumă totodată şi responsabilitatea. Putem spune că 
responsabilitatea trebuie înţeleasă ca o obligaţie mutuală a 
individului faţă de organizaţie, reflectând îndeplinirea 
conştiincioasă, riguroasă, a îndatoririlor ce revin unei persoane. 
Odată cu delegarea autorităţii se deleagă şi responsabilitatea pe care 
o presupune. 

Răspunderea este obligaţia de a răspunde de îndeplinirea sau 
neîndeplinirea unor acţiuni, sarcini, cu alte cuvinte, obligaţia de a da 
socoteală cuiva pentru acţiunile întreprinse sau pentru eşecul 
acestora. Răspunderea este strâns legată de autoritate şi 
responsabilitate. Toate aceste elemente trebuie să fie corelate între 
ele. De pildă, responsabilitatea şi răspunderea pentru activitatea 
depusă nu trebuie să fie prea mari şi nici prea mici în raport cu 
autoritatea. 

Delegarea constă în trecerea temporară a autorităţii formale 
unei alte persoane. În cazul managementului ea presupune atribuirea 
temporară de către manager a uneia sau unora dintre sarcinile sale, 
inclusiv partea corespunzătoare de autoritate şi responsabilitate unui 
subordonat sau mai multor subordonaţi. Delegarea de autoritate şi 
responsabilitate este o necesitate determinată de faptul că 
problemele managementului unei organizaţii nu se pot rezolva 
eficient numai la vârful acesteia. Datorită acestui fapt, managerul 
din vârful piramidei deleagă o parte din autoritate altor manageri 
subordonaţi, care la rândul lor deleagă o parte din autoritate care le 
revine nivelului de conducere următor şi aşa mai departe, până se 
ajunge la baza piramidei. Cu alte cuvinte, superiorii deleagă sarcini 
însoţite de autoritatea şi responsabilitatea corespunzătoare 
subordonaţilor, cu scopul de a asigura realizarea acestora în condiţii 
de eficienţă maximă. 
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Delegarea vizează, de fapt, o deplasare de sarcini, însoţite de 
autoritatea şi responsabilitatea corespunzătoare, de la niveluri 
ierarhice superioare la niveluri ierarhice inferioare. Deci, ea se 
realizează în interiorul cadrului structural al organizaţiei, 
contribuind la o bună aşezare şi precizare a sarcinilor în cadrul 
organizaţiei, la stabilirea ordinii şi armoniei între diferitele 
componente ale acesteia. 

Transpunerea în practică a delegării presupune desfăşurarea 
următoarelor acţiuni: 

a) identificarea sarcinilor şi prezentarea clară a lor; 
b) repartizarea sarcinilor ce se deleagă pe subordonaţi cu 

transferul de autoritate necesară pentru îndeplinirea lor; 
c) încredinţarea şi acceptarea responsabilităţii. Această 

acţiune se bazează pe convingerea managerului că cel ce primeşte 
delegare are capacitatea de a realiza în cel mai bun mod sarcinile 
încredinţate şi pe manifestarea voinţei subordonatului de a accepta 
responsabilitatea; 

d) declanşarea răspunderii celor ce preiau delegarea. Aceştia, 
atunci când acceptă sarcini şi primesc autoritatea necesară, îşi asumă 
răspunderea, se creează răspunderea lor pentru activităţile 
desfăşurate. În cazul delegării are loc o dedublare a răspunderii, în 
sensul că deşi subordonatul răspunde integral de realizarea sarcinii 
şi de utilizarea autorităţii acordate, cel ce deleagă rămâne în 
continuare răspunzător în faţa superiorilor lui pentru realizarea 
sarcinii respective. 

Delegarea, în cadrul fiecărei organizaţii, trebuie să se 
realizeze pornind de la necesitatea funcţionării eficiente a acesteia, 
urmărind cel puţin două obiective: 

 1. asigurarea unei distribuţii raţionale a sarcinilor şi 
autorităţii în organizaţie; 
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2. încărcarea echilibrată cu sarcini a tuturor managerilor şi a 
executanţilor, corespunzător capacităţii acestora de a le îndeplini. 

Centralizarea-descentralizarea se prezintă ca două procese 
cu semnificaţie opusă care pun în evidenţă gradul de delegare a 
autorităţii într-o organizaţie. Dacă avem în vedere aspectul 
funcţional, centralizarea-descentralizarea pune în evidenţă modalita-
tea de concepere şi realizare a unei funcţiuni în organizaţie. Dacă 
activităţile specifice unei funcţiuni se realizează într-un singur 
compartiment de muncă specializat, atunci este clar că este vorba de 
o centralizare a funcţiunii respective. Desigur, pot exista grade 
diferite de centralizare. Dacă dimpotrivă, activităţile unei funcţiuni 
se realizează în diferite compartimente atunci este evidentă existenţa 
descentralizării. Şi în acest caz, se întâlnesc grade diferite de 
descentralizare. 

Din perspectiva managementului, centralizarea-descentraliza-
rea are în vedere şi aspectele ce privesc delegarea prerogativelor de 
luare a deciziilor şi comandă în organizaţie. Este vorba de latura 
analitică a celor două procese, latură care este deosebit de impor-
tantă, atât din punct de vedere al organizării propriu-zise cât şi a 
celorlalte funcţii ale procesului de management. 

Raportul centralizare-descentralizare diferă de la organizaţie 
la organizaţie, corespunzător filozofiei conducerii promovată de 
managementul organizaţiei, nivelului de pregătire, competenţa 
managerilor, calităţii salariaţilor, concepţiei generale existente în 
societate privind managementul, tipul de societate în care fiinţează 
organizaţia etc. Cert este că realizarea funcţiei de organizare a 
conducerii nu se poate concepe în afara acestui raport. 

Organizarea ca funcţie a conducerii se sprijină pe 
raţionalitate, pusă în evidenţă de modul de concepere şi 
manifestare în organizaţie a autorităţii şi responsabilităţii, 
răspunderii, delegării şi centralizării-descentralizării şi pe eficienţă 
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ca reflectare a modului în care se împletesc şi întrepătrund aceste 
concepte şi acţiuni, a măsurii şi echilibrului în punerea acestora în 
valoare. 

În mod concret, organizarea implică: 
a) determinarea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor 

stabilite; 
b) gruparea activităţilor într-o anumită structură logică; 
c) repartizarea grupurilor de activităţi pe funcţii, 

compartimente, oameni; 
Drept urmare, în cadrul organizării ca funcţie a conducerii 

delimităm următoarele acţiuni: 
• stabilirea şi îmbunătăţirea permanentă a structurii 

organizatorice a unităţii; 
• asigurarea unui sistem informaţional corespunzător, care să 

permită o informare operativă şi completă a tuturor managerilor şi o 
circulaţie rapidă a informaţiilor în ambele sensuri; 

• stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi ce revin fiecărui 
manager şi includerea acestora în regulamente de organizare şi 
funcţionare; 

• asigurarea unei coordonări între organizarea conducerii, 
organizarea producţiei şi a muncii. 

 
2.3. Funcţia de coordonare 

 
Acţiunea de coordonare a managementului are menirea de a 

asigura adaptarea organizaţiei la condiţiile existente în fiecare 
moment al evoluţiei sale. În acelaşi timp, prin coordonare se asigură 
sincronizarea acţiunilor managerilor, a deciziilor emise de manageri 
la diferitele eşaloane ale managementului, a acţiunilor întregului 
personal salariat al unităţii în vederea desfăşurării unor activităţi 
eficiente capabile să contribuie la realizarea obiectivelor prestabilite. 
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Coordonarea ca funcţie a managementului este necesară 
datorită puternicelor influenţe pe care le resimte organizaţia atât în 
interior cât şi din exterior, datorită mutaţiilor generate de progresul 
tehnic. În această situaţie managementul organizaţiilor trebuie să 
întreprindă măsuri şi acţiuni de organizare ”în dinamică" a unităţii 
sau diverselor compartimente, să coordoneze noile condiţii sau 
condiţiile din fiecare moment al evoluţiei organizaţiei, cu 
prevederile din planurile şi programele sale. De exemplu, dacă în 
faţa organizaţiei se pun la un moment dat noi sarcini (o comandă 
avantajoasă făcută de un partener străin, asimilarea avantajoasă a 
unui nou produs etc.) care nu au putut fi prevăzute în momentul 
elaborării planului, conducerea organizaţiii este obligată să 
reorganizeze sistemul şi să asigure coordonarea noilor decizii cu 
cele luate anterior, în concordanţă cu cerinţele acestor sarcini. 

De asemenea, conducerea organizaţiei este nevoită să 
reacţioneze şi la comportamentul personalului salariat, ale căror 
reacţii pot fi imprevizibile şi ca atare presupun permanent acţiuni de 
coordonare, de armonizare şi adaptare. 

Nu trebuie să neglijat nici faptul că asupra organizaţiei pot 
interveni acţiuni care să ducă la dereglări şi dezorganizări de 
moment (ex. întârzieri în primirea materialelor sau primirea de 
materiale necorespunzătoare calitativ; lipsa de energie; rezilierea 
unor contracte de către partenerii interni sau străini etc.). În aceste 
situaţii, conducerea trebuie să ia măsuri urgente de adaptare, să 
păstreze stabilitatea sistemului şi să asigure coordonarea elementelor 
componente în noile condiţii. 

Acţiunea de coordonare poate fi bilaterală, atunci când ea se 
derulează între manager şi subordonat, reuşindu-se realizarea 
echilibrului necesar, sau poate fi multilaterală, respectiv dintre 
manager şi mai mulţi subordonaţi sau toţi subordonaţii. 
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Pentru ca acţiunea de coordonare să se realizeze continuu, 
fără întreruperi, este necesar ca la nivel de organizaţie, între 
diferitele elemente structurale ale acesteia, între oameni, să 
funcţioneze corespunzător sistemul de comunicaţii, iar salariaţii să 
fie receptivi la toate modificările care se impun. De asemenea, este 
necesar să se asigure o eşalonare judicioasă a deciziilor la toate 
nivelurile unităţii şi folosirea pe scară largă a delegării de autoritate, 
care să permită stabilirea unor raporturi bilaterale între manageri şi 
salariaţi. De asemenea, coordonarea mai presupune utilizarea 
corectă a motivaţiei, realizarea unei selecţii şi pregătiri 
corespunzătoare a salariaţilor, ca şi definirea clară a opiniilor, 
atitudinilor şi programelor în scopul asigurării eficienţei acestei 
funcţiuni. 
 

2.4. Funcţia de antrenare 
 

Această funcţie a managementului organizaţiilor prezintă o 
importanţă deosebită deoarece ea încorporează acţiuni ce se 
concentrează asupra factorului uman cu scopul de a-l determina să 
contribuie, să participe activ, la realizarea integrală a sarcinilor şi 
obiectivelor stabilite. Prin intermediul funcţiei de antrenare, 
personalul de execuţie, ca de altfel şi managerii sunt implicaţi direct, 
în primul rând, la stabilirea obiectivelor organizaţiei, şi în al doilea 
rând, la realizarea acestora prin asimilarea lor la obiectivele proprii. 

În cadrul funcţiei de antrenare delimităm două momente: 
comanda şi motivarea.  

Prin comandă managerii exercită influenţa directă asupra 
subordonaţilor, în virtutea autorităţii cu care au fost investiţi, 
antrenându-i la realizarea sarcinilor şi obligaţiilor ce le revin. În 
procesul de comandă intervin următorii factori: managerul cu 
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autoritatea şi personalitatea sa; cadrele de execuţie, respectiv 
subordonaţii cu caracteristicile lor (profesie, nivel de pregătire, 
vechime în muncă etc); sarcinile sau problemele ce trebuie 
rezolvate. 

Modul concret în care prin comandă, managerul influenţează 
acţiunile celorlalţi depinde atât de situaţia concretă în care se găseşte 
cât şi de trăsăturile lui de caracter, de experienţa pe care o are şi de 
gradul de cunoaştere al subordonaţilor. 

Realizarea antrenării prin intermediul comenzii presupune: 
• formularea unor ordine (dispoziţii) simple şi directe care să 

se caracterizeze prin claritate; 
• ordinele să nu depăşească competenţa subordonaţilor sau 

capacitatea lor de execuţie; 
• desfăşurarea in mod permanent a unei munci educative prin 

care să se ridice gradul de conştiinciozitate a subordonaţilor în 
realizarea dispoziţiilor primite; 

• promovarea unei discipline reale de muncă; 
• îmbinarea corectă a sistemului de stimulare materială şi 

morală cu cei al răspunderii în îndeplinirea sarcinilor. 
Un rol deosebit în realizarea procesului de comandă îl are 

stilul de muncă al managerilor, promovarea de către aceştia a unui 
stil democratic de conducere. 

Un al doilea moment în realizarea funcţiei de antrenare, 
deosebit de important, îl constituie motivarea salariaţilor în 
direcţia realizării obiectivelor prestabilite. Motivarea reprezintă 
modalitatea prin care se integrează satisfacerea necesităţilor şi 
intereselor individuale ale salariaţilor cu realizarea obiectivelor 
organizaţiei. 

Procesul antrenării îmbinând atât comanda cât şi motivarea, 
cu toate aspectele acestora, se prezintă ca un proces complex care 
trebuie să ţină seama de climatul existent în organizaţie, de 
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caracteristicile fiecărei persoane şi a fiecărui colectiv de muncă. În 
orice caz, prin antrenare trebuie să se realizeze acea participare 
deplină a fiecărui lucrător la realizarea obiectivelor organizaţiei. 
Participarea de care aminteam nu se mai reduce numai la producţie 
ci ea vizează şi participarea la conducere, ambele reflectându-se prin 
participarea prin rezultate. 

 
 

2.5. Funcţia de control – evaluare 
 

Controlul ca funcţie a managementului constă din ansamblul 
de activităţi prin care se verifică performanţele realizate de 
organizaţie, sau de diferite compartimente ale ei, la un moment dat, 
în comparaţie cu obiectivele prevăzute, în scopul intervenţiei 
prompte în cazul apariţiei unor eventuale anomalii sau neajunsuri în 
realizarea acestora. Cu alte cuvinte, controlul, contribuie activ la 
realizarea obiectivelor organizaţiei, la elaborarea direcţiilor de 
acţiune. El este conceput şi desfăşurat ca un proces prin care se 
realizează măsurarea performanţelor actuale ale unui sistem 
productiv sau de altă natură. 

Prin intermediul controlului se realizează evaluarea rezulta-
telor prin măsurarea realizărilor, compararea realizărilor cu 
obiectivele stabilite şi surprinderea elementelor negative şi pozitive. 

Necesitatea activităţii de control rezultă din complexitatea 
sarcinilor ce trebuie rezolvate la fiecare loc de muncă, din cerinţa de 
combatere a risipei, a birocratismului, a oricărei forme de 
indisciplină, din rolul pe care îl are la formarea unei atitudini 
pozitive faţă de muncă, la stimularea spiritului de iniţiativă şi a 
răspunderii in muncă etc. 



41 
 

Organizarea controlului vizează toate compartimentele 
organizaţiei, de la cele mai simple structuri până la nivelul 
sistemului global. Putem spune că el constituie unul din elementele 
de legătură dintre componentele oricărui sistem, contribuind la 
menţinerea echilibrului şi armoniei. 

Specificitatea funcţionării controlului constă în faptul că el 
trebuie să se exercite în mod curent, să fie operativ, să aibă un 
caracter preventiv şi să se desfăşoare imediat după adoptarea 
hotărârilor şi deciziilor. Rolul lui este acela de a dirija activitatea 
organizaţiilor în ansamblul lor, ca şi a fiecărui salariat spre 
realizarea obiectivelor prestabilite. De fapt, cea mai importantă 
funcţie a controlului este aceea de a sesiza permanent dacă 
performantele sunt sau nu la nivelul aşteptărilor. Devierile care sunt 
puse în evidenţă, ca şi mărimea valorii lor servesc conducerii spre 
adoptarea de măsuri de corecţie. Acţiunea de control nu trebuie să se 
limiteze numai la evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele şi 
normele stabilite, ci să contribuie la prevenirea tendinţelor şi 
fenomenelor care necesită luarea unor decizii de corecţie. Controlul 
trebuie să fie în măsură să sesizeze abaterile într-un termen cât mai 
apropiat de momentul producerii lor. declanşând rapid reacţiile de 
corecţie ce se impun. 

Controlul nu acţionează numai pentru sesizarea abaterilor şi 
corectarea lor, ci, în primul rând, pentru prevenirea acestora. De 
asemenea, el urmăreşte evidenţierea unor modificări imprevizibile 
în condiţiile tehnice, economice, sociale, în raporturile unităţilor 
economice cu furnizorii şi beneficiarii interni şi externi etc. Cu alte 
cuvinte, sistemul de control trebuie să acţioneze la toţi stimulii 
interni şi externi, să-i compare cu un complex de norme, considerate 
a fi directivele, sarcinile sau obiectivele ce caracterizează activitatea 
organizaţiei.  
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Corespunzător sferei de cuprindere şi a modalităţii de reali-
zare, controlul la nivelul organizaţiei este de două tipuri şi anume: 

a) Controlul participativ; 
b) Controlul ierarhic-specializat. 

 
a) Controlul participativ derivă din caracterul participativ al 

conducerii moderne a organizaţiei. El se realizează de către organele 
participative de conducere (Adunarea generală a acţionarilor, 
Consiliul de administraţie etc.) şi vizează probleme mari ale 
activităţii organizaţiei. 

Superioritatea ierarhică a organelor de conducere participativă 
se reflectă, nu numai la nivelul deciziei, ci şi a controlului. Oricând 
consideră necesar, organele de conducere colective (indiferent de 
forma lor concretă la o organizaţie sau alta), pot declanşa acţiuni de 
control privind întreaga activitate a organizaţiei, sau privind numai 
anumite aspecte ale acesteia. Desigur, obiectivul controlului 
participativ este acela de a contribui la asigurarea funcţionării 
ireproşabile a unităţii în ansamblul ei. Totodată, prin acţiunile de 
control a acestor organe se urmăreşte nu numai evaluarea 
performantelor, dar si realizarea unei informări corecte a organelor 
de decizie privind modul de realizare a obiectivelor. Ca în cazul 
tuturor formelor de control, dacă sunt sesizate abateri de la bunul 
mers al activităţilor sau dereglări, se intervine cu acţiuni de corecţie. 

b) Controlul ierarhic-specializat se realizează prin forme 
distincte, specializate de control in interiorul organizaţiei, fiecare 
din ele acoperind anumite domenii, având anumite obiective şi 
modalităţi concrete de realizare. Formele controlului ierarhic-
specializat sunt controlul ierarhic, controlul financiar, controlul 
bugetar, controlul tehnic. Activităţile de control ale acestor forme, la 
nivel de organizaţie, se corelează organic între ele şi la rândul lor, cu 
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controlul participativ realizându-se astfel un control global asupra 
activităţii organizaţiei efectuate de către organizaţie. 
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CAPITOLUL III  

PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI ÎN 
SPORT 

 
În ultimele decenii au survenit modificări substanţiale în 

activitatea sportivă date de dinamica dezvoltării domeniului sportiv 
care şi-a extins activitatea atât la nivel local, naţional cât şi 
internaţional. Lărgirea orizontului participativ a determinat şi 
modificarea conceptuală a modului de dezvoltare a activităţii ce a 
impus adoptarea de mijloace care să orienteze organizarea şi 
funcţionarea structurilor sportive către obţinerea de performanţe tot 
mai mari. În aceste condiţii, utilizarea managementului în sport a 
devenit indispensabilă în vederea atingerii unor scopuri precise în 
contextul unor condiţii schimbătoare.6 

Tendinţele actuale ale sportului impun, pentru satisfacerea 
necesităţilor funcţionale, utilizarea managementului pentru a asigura 
o interconectare a structurilor şi activităţilor. Acest lucru face ca 
managementul să joace un rol primordial în sport care să asigure o 
specializare accentuată în rezolvarea problemelor esenţiale şi 
durabile. 

Managementul aplicat în sport contribuie la realizarea unei 
funcţionalităţi depline a structurilor sportive, a unor mase mari de 
oameni, a unei multitudini de mijloace şi aptitudini, a obiectivelor şi 
intenţiilor7. Prin intermediul managementului în sport sunt 
coordonate eforturile indivizilor sau grupurilor de persoane (echipe) 
către realizarea unui scop comun, proces complicat şi dificil datorită 
aspectelor divergente care întotdeauna, prin intermediul său, sunt 
                                                
6 Bill, K. – „Sport Management”, Learning Matters, 2009, p. 15 
7 Dina Gentile – „Teaching Sport Management: A Practical Guide”, Jones and Bartlett Publishers Ltt, 
2010, pag.122 
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transformate în aspecte convergente asigurând o mobilitate a 
obiectivelor. 

Astfel, managementul în sport ajută la a stăpâni şi controla 
atât situaţii cât şi sisteme complexe asigurând o gestionare 
permanentă şi continuă a multitudinii de activităţi sportive generând 
eficienţă. 

Particularităţile managementului în sport rezidă şi din faptul 
că se aplică tuturor formelor de activităţi sportive, tuturor 
disciplinelor sportive, ceea ce asigură o participare organizată care 
conduce la obţinerea unor rezultate superioare în competiţiile 
sportive. În cadrul activităţilor sportive managementul asigură o 
coordonare şi o antrenare a individului sau a grupurilor de indivizi 
spre o ameliorare a condiţiei fizice şi a confortului spiritual prin 
asigurarea unui cadru organizat al antrenamentului sportiv. O astfel 
de specializare a managementului face ca prin controlul realizat prin 
ansamblul de acţiuni de evaluare oferite de competiţia sportivă să 
influenţeze continuu performanţele sportive.  

Managementul în sport este un catalizator atât în cadrul 
structurilor sportive cât şi în activităţile specifice acestora deoarece 
contribuie la obţinerea eficienţei prin detectarea, încurajarea şi 
stimularea persoanelor cu aptitudini deosebite pentru sport prin 
procesul de selecţie asigurându-le un climat psiho-social încurajator 
şi recompense acelora ce se autodepăşesc continuu în obţinerea unor 
performanţe superioare.8 De asemenea, managementul în sport 
contribuie la constituirea şi dimensionarea optimă a activităţilor 
sportive şi a indivizilor implicaţi în acest proces, asigurând 
recrutarea, angajarea şi promovarea indivizilor pe criterii de 
competenţă profesională, generând consens şi crearea de condiţii 

                                                
8 Lussier, R., Kimball, D. – „Applied Sport Management Skills”, 2009, p. 37 
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optime realizării unui climat favorabil ce asigură un impact major 
asupra atingerii eficienţei în domeniul sportului. 

 

3.1. Caracteristicile organizației sportive privită ca sistem 
Privită ca sistem, organizaţia sportivă, ca orice altă firmă 

destinată să satisfacă necesităţi sociale ale populaţiei, finanţată de 
stat, sau de alte organizaţii publice sau asociaţii şi fundaţii, prezintă 
cel puţin următoarele caracteristici9: 

 
1. un sistem complex, pentru că încorporează resurse umane, 

materiale, financiare şi informaţionale; 
2. este un sistem socio-economic, pentru că, dc regulă, toată 

activitatea se bazează pe relaţii de muncă, calitatea resurselor 
umane fiind esenţială privind eficacitatea activităţilor 
dcsfăşurate;  

3. este un sistem deschis, deoarece ea se manifestă ca o 
"componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în 
relaţii continue pe multiple planuri"; 

4. caracterul său de sistem deschis se exprimă prin fluxul de 
intrări - echipamente, instalaţii sportive, eşantion dc pregătire 
sportivă, informaţii, bani etc - şi prin ieşirile sale, în principal 
servicii, superdotaţi în sport, campioni, informaţii destinate 
sistemelor din care face parte; 

5. este un sistem organic adaptativ, adică se schimbă perma-
nent, sub influenţa factorilor endogeni şi exogeni, adaptându-
se atât la evoluţia pieţii şi/sau imperativelor sociale. 

 

                                                
9 Voicu, A. V. – Managementul organizațiilor și activității sportive, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 1998, 
p.98 
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3.2. Subsistemul resurse umane 
Subsistemul resurse umane „cuprinde toate activităţile 

orientate spre factorul uman, având drept obiective: conceperea, 
proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socio-
umană“. C. H. Bessyre-Harts afirma că „resursele umane sunt 
primele resurse ale organizaţiei“. Deci şi în cadrul organizaţiei 
sportive „oamenii reprezintă o resursă comună şi, totodată, o resursă 
cheie, o resursă vitală,…, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi 
succesul competiţional al acestora“. Aurel Manolescu remarca: 
filosofia de management orientată spre oameni nu înseamnă numai 
faptul că „oamenii reprezintă organizaţia“ ci și „respectul pentru 
oameni“ pentru a concura prin oameni.10 

Managementul, ca activitate deosebit de complexă, nu îşi 
poate pune în valoare virtuţile decât cu şi prin oameni. Acolo unde 
apar şi se dezvoltă acţiuni manageriale, mai simple sau mai 
complexe, sunt implicaţi oamenii, unii în poziţie de manageri, alţii 
în cea de executanţi.11 

Dinamica, intensitatea şi diversitatea sunt aspecte importante 
în desfăşurarea resurselor umane în cadrul activităţilor fizice, ele 
constituind resursele cele mai importante care trebuie „gestionate şi 
contabilizate“ asemenea celorlalte resurse, folosindu-se diverse 
tehnici de analiză economică şi teorie managerială. Este de fapt o 
contabilizare socială întrucât sportul este, pe lângă efectele 
fiziologice-somatice, şi un producător de efecte morale. În sport, ca 
de altfel în toate domeniile vieţii socio-economice, resursele umane 
necesită investiţii importante şi reprezintă investiţii strategice în 
dubla lor ipostază de resurse capabile să producă şi să reproducă 
toate celelalte resurse. Prin activismul lor, resursele umane 
                                                
10 Manolescu, A., - „Managementul resurselor umane, ediţia a III-a”, Editura Economică, Bucureşti, 2001, 
p. 77 
11 Cornescu, V., Mihăilescu, I., Stanciu, S., - „Management - Baze generale”, Editura Actami, Bucureşti, 
1998, p. 83 
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contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei sportive. 
În cadrul activităţilor sportive prin procesul de pregătire fizică-
antrenament sportiv – resursele umane devin subiect, obiect şi scop, 
reuşind să-şi dezvolte aptitudinile şi calităţile motrice care conduc în 
cele din urmă la atingerea de performanţe superioare. După modul 
de implicare şi participare în actul sportiv, se disting două categorii 
de resurse umane:  

a) conducători şi promotori de activităţi;  
b) participanţii la activităţi.  
În rândul primei categorii putem include: managerul sportiv, 

profesorul de educaţie fizică, antrenorul, instructorul sportiv şi alte 
categorii de tehnicieni – persoane specializate în domenii conexe 
sportului cum ar fi medicii sportivi, masorii, nutriţioniştii şi alte 
categorii de specialişti calificaţi în asistenţă medicală, precum şi 
psihologi, cercetători ştiinţifici, tehnicieni în serviciile adiacente 
legate de exploatarea bazei materiale sportive.  

Din cea de-a doua categorie a participanţilor la activităţile 
sportive distingem persoanele care practică sub diverse forme 
exerciţiile fizice. În rândul acestora sunt şi categorii de oameni care 
practică exerciţiile sportive neorganizat şi neregulat dar şi o 
categorie a celor ce practică organizat şi regulat. Prima subgrupă 
practică sportul în scop recreativ iar cea de-a doua în scopul 
obţinerii unui rezultat. Indivizii care participă în mod regulat şi 
organizat sunt numiţi sportivi.  

În cadrul activităţilor sportive cel mai important factor îl 
reprezintă participanţii care, în funcţie de condiţiile de participare 
reglementate prin regulamente şi instrucţiuni, pot fi: sportivi amatori 
şi sportivi non-amatori.  

Sportivii amatori sunt consideraţi cei ce practică activităţi 
sportive organizat şi sistematic, fără a urmări obţinerea unui profit şi 
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care nu au relaţii de muncă sau alte relaţii contractuale cu 
organizaţiile sportive care i-au legitimat. 

Sportivii non-amatori sunt practicanţii de activităţi sportive 
organizate şi sistematice ce-şi desfăşoară activitatea în baza unor 
contracte individuale sau convenţii de prestări de servicii, prin care 
performanţele conduc la obţinerea de venituri pentru sportiv. 
Participarea sportivilor la competiţii se face pe criterii de vârstă, 
greutate şi sex în funcţie de specificul ramurii sportive şi sunt 
stabilite de Regulamentele federaţiilor sportive. Aceste regulamente 
mai cuprind referiri la comportamentul sportivilor în competiţii (în 
special de ordin etic), despre efectuarea controlului medical, reguli 
de transfer de la o organizaţie sportivă la alta, precum şi normele de 
clasificare în raport cu nivelul performanţelor. Sportivii angajaţi pe 
bază de contract sunt consideraţi sportivi profesionişti. Contractele 
prevăd drepturile, obligaţiile şi condiţiile de reziliere a înţelegerii 
celor două părţi sportiv-organizaţie.  

După un alt criteriu de clasificare, resursele umane din 
domeniul sportului pot fi formate din personalul salariat şi 
personalul voluntar. Din punct de vedere numeric, în sport 
personalul salariat este inferior celui voluntar.  

Personalul salariat reprezintă principalul factor al resurselor 
umane ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiilor sportive, 
ocupând diferite funcţii în raport cu specializarea şi nivelul de 
pregătire. Acest lucru se face în urma unei evaluări a performanţelor 
profesionale individuale care trebuie să corespundă cerinţelor 
postului ce se doreşte ocupat, în baza unor norme stabilite prin lege. 
Evaluarea unui post trebuie să se facă în baza unei fişe de evaluare a 
postului. Restul reprezintă ansamblul de activităţi, operaţiuni 
specifice unui domeniu şi poate fi ocupat în urma cuprinderii sale în 
statul de funcţii al organizaţiei sportive. 
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În funcţie de complexitatea acestor caracteristici se stabileşte 
funcţia şi gradul profesional. În activitatea sportivă personalul este 
compus din: antrenori, tehnicieni şi personal auxiliar.  

Antrenorii sunt persoanele care coordonează în mod direct 
activităţile sportive (pregătirea fizică şi competiţia) în cadrul 
formelor organizate care sunt atestate într-o anumită ramură de sport 
pe baza diplomei de licenţă, diplomă de absolvire sau a certificatului 
de absolvire – după caz, în baza legii. În România formarea şi 
funcţionarea antrenorilor se face în conformitate cu statutul 
antrenorului aprobat prin Hotărâre de guvern (255/04.03.2003). 
Formarea antrenorilor se realizează în cadrul instituţiilor specializate 
şi autorizate în condiţiile legii. Ocupaţia de antrenor, potrivit 
Statutului Antrenorului, se atestă cu carnet de antrenor. Ocupaţia de 
antrenor se clasifică în cinci categorii iar promovarea de la o 
categorie la alta se face în funcţie de criteriile specifice fiecărei 
categorii prin susţinerea de examene în instituţii autorizate în 
condiţiile legii. Potrivit Statutului Antrenorului – formarea continuă 
a antrenorilor se face prin cursuri de perfecţionare şi stagii de 
pregătire, organizate de federaţiile sportive naţionale, împreună cu 
instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în 
condiţiile legii. Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului se 
face de către angajator şi, în funcţie de rezultatele obţinute în 
activitatea sportivă, acesta poate primi recompense sau sancţiuni în 
funcţie de caz.  

Personalul voluntar reprezintă o categorie de persoane care 
din dorinţa de a fi utilă se implică plenar în activitatea sportivă din 
pasiune faţă de o ramură sportivă sau de sport în general oferindu-şi 
calităţile şi aptitudinile, ca ajutor necondiţionat unei organizaţii 
sportive. Ei sunt integraţi, de către manageri, în colectivul 
organizaţiei unde desfăşoară activităţi în echipă cu personalul 
angajat. Prin activitatea pe care o depun voluntarii contribuie la 
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realizarea obiectivelor organizaţiei sportive. Atribuţiile şi sarcinile 
lor sunt stabilite de către manager şi pot activa ca: arbitrii, 
instructori sportivi, antrenori sau în organizarea diferitelor activităţi 
sportive în funcţie de calendarul sportiv al organizaţiei din care fac 
parte. 

Arbitrii reprezintă o categorie de persoane care sunt 
desemnate oficial să conducă concursurile sau întrecerile sportive. 
Rolul lor este să urmărească respectarea regulamentelor sportive 
specifice disciplinei sportive la care aderă având capacitatea de a 
sancţiona abaterile disciplinare şi încălcările regulilor de joc. 
Arbitrii sunt calificaţi pe categorii în funcţie de criteriile stabilite de 
Federaţiile sportive.  

 

6.2.1 Procesul de asigurare a resurselor umane în sport 
Productivitatea în toate structurile sportive este influenţată de 

modul în care interacţionează şi se combină resursele umane pentru 
a folosi toate celelalte resurse ale sistemului de management. Factori 
cum ar fi pregătirea, vârsta, experienţa la locul de muncă şi nivelul 
de educaţie formală joacă un rol în stabilirea compatibilităţii 
persoanei cu o anumită organizaţie. Procesul de asigurare a 
resurselor umane adecvate pentru o structură sportivă este un proces 
antrenant şi oarecum subiectiv. Pentru asigurarea resurselor umane 
care să acopere atât posturile manageriale, cât şi pe cele de execuţie, 
managerii parcurg următoarele etape secvenţiale:  

1) recrutare, 
 2) selecţie, 
 3) formare şi perfecţionare, 
 4) evaluare.  
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Statuturile şi rolurile personalului. 
 În cadrul structurilor sportive îşi desfăşoară activitatea 

personalul salariat şi voluntar care asigură condiţii optime de 
dezvoltare a activităţilor sportive şi a activităţii proprii a organizaţiei 
în care activează. Personalul salariat reprezintă principalul factor al 
resurselor umane care-şi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor 
sportive, ocupând diferite funcţii în raport cu specialitatea şi nivelul 
de pregătire.  

Funcţia reprezintă ansamblul sarcinilor specializate pe care 
salariatul trebuie să le îndeplinească în mod regulat şi organizat. 
Funcţia include competenţele şi responsabilităţile ce-i revin 
salariatului. În structurile sportive sunt întâlnite două tipuri de 
funcţii şi anume: funcţii de conducere şi funcţii de execuţie.  

Funcţia de conducere - este caracterizată de un număr mare de 
competenţe, responsabilităţi şi autoritate în legătură cu obiectivele 
unităţii sau colectivităţii conduse. Funcţiei de conducere îi sunt 
specifice atribuţii de coordonare a activităţii unui număr de 
executanţi, de organizare, dispoziţie, control.  

Funcţia de execuţie – se caracterizează prin obiective 
individuale, printr-o sferă restrânsă a competenţei titularului, printr-
o reducere a responsabilităţilor pentru activitatea altor persoane şi 
printr-o creştere a auto-responsabilităţii faţă de activitatea proprie. 
Sarcinile specifice funcţiei de execuţie ţin de producerea unor 
acţiuni, servicii, sarcini care nu implică luarea de decizii privind 
munca altor persoane, ci doar asupra propriei activităţi. Între 
funcţiile de conducere şi execuţie există o interdependenţă reciprocă 
determinată de natura relaţiilor care există între centrele de decizie 
ale organizaţiei sportive şi centrele efective ale acesteia.  

În cadrul structurilor sportive ponderea ierarhică depinde de: 
natura şi complexitatea sarcinilor, nivelul de pregătire al cadrelor, 
experienţa şi capacitatea cadrelor de conducere, aptitudini personale. 
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Ponderea ierarhică reprezintă numărul de persoane conduse 
nemijlocit de un cadru de conducere. Pentru ca activitatea să fie mai 
bine condusă, la nivelul structurii sportive se realizează o 
compartimentare.  

Compartimentele sunt componente cantitative ale structurii 
sportive formate dintr-un grup de persoane reunite sub o singură 
autoritate. Acestea pot fi secţii sportive pe ramuri de sport, servicii 
(contabilitate, juridic), birouri. La rândul lor, compartimentele pot 
avea două niveluri – unul de conducere şi altul de execuţie. Între 
subdiviziunile organizatorice şi organul de conducere se stabilesc 
nivele ierarhice. Numărul acestora este dependent de dimensiunea 
structurii sportive şi numărul activităţilor sportive pe care le 
promovează.  

Într-o structură sportivă de tip club sportiv sau asociaţie 
sportivă fiinţează o serie de funcţii ca: 

preşedintele - este prima persoană oficială a organizaţiei care 
organizează şi conduce activitatea în scopul aplicării hotărârilor 
Adunării Generale şi Biroului Executiv. De asemenea, întocmeşte 
actele normative, aprobă regulamentul de ordine interioară şi asigură 
respectarea lui, ca şi a altor documente oficiale, aprobă componenţa 
birourilor secţiilor pe ramuri de sport, organizează şi îndrumă, direct 
sau prin personalul salariat al organizaţiei. Pregăteşte programele şi 
planurile de activitate ale organizaţiei, calendarul sportiv şi bugetul 
anual de venituri şi cheltuieli. Urmăreşte pregătirea şi participarea 
sportivilor, controlează activitatea secţiilor pe ramuri de sport, a 
antrenorilor şi întreprinde măsuri de optimizare a acestora. Ia decizii 
în legătură cu angajarea, promovarea, recompensarea sau 
sancţionarea salariaţilor. Aprobă necesarul de echipamente şi 
materiale sportive pentru organizaţie în vederea pregătirii şi 
participării la competiţii;  
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vicepreşedintele – coordonează activitatea unor 
compartimente şi preia prin împuternicire atribuţiile preşedintelui;  

secretarul - este conducătorul executiv al organizaţiei sportive 
şi îndeplineşte atribuţii ca: organizează şi sprijină activitatea 
comisiilor organizaţiei. Asigură îndeplinirea prevederilor 
calendarului intern şi a bugetului organizaţiei, primeşte şi rezolvă 
corespondenţa având drept de semnătură şi reprezintă organizaţia în 
relaţia cu alte organizaţii sportive.  

Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul şi contabilul şef, ca 
salariaţi cu funcţii de conducere, fac parte de drept din Biroul 
Executiv al organizaţiei împreună cu un număr de membri stabilit 
prin statutul organizaţiei ce este supus aprobării Adunării Generale 
(a membrilor organizaţiei).  

Adunarea Generală - este organul suprem în cadrul 
organizaţiei sportive, care se întruneşte anual. Atribuţiile sale sunt: 
discută şi aprobă statutul, ca şi modificările eventuale ale acestuia, 
dezbate rapoartele de activitate ale organizaţiei, aprobă programele 
şi planurile anuale, alege Biroul Executiv şi desemnează 
preşedintele şi membrii de onoare şi totodată aprobă execuţia 
bugetară pe anul încheiat.  

Biroul Executiv – asigură aplicarea hotărârilor Adunării 
Generale şi veghează asupra respectării acestora de către toţi 
membrii organizaţiei, analizează periodic şi întreprinde măsuri 
pentru optimizarea activităţii şi rezultatelor secţiilor pe ramură de 
sport. Aprobă condiţiile de contract pentru sportivii şi tehnicienii 
organizaţiei sportive precum şi alte atribuţii prevăzute în statut.  

Secţiile sportive se constituie la fiecare ramură sportivă şi se 
ocupă strict de activitatea şi specificul acesteia. Secţiile sportive 
sunt conduse de un responsabil tehnic (Director tehnic), un antrenor 
principal şi unul secund precum şi de un preparator fizic. Acest 
colectiv tehnic asigură direct pregătirea sportivilor, potrivit 
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programelor şi planurilor de antrenament. În cadrul organizaţiilor 
sportive se regăsesc şi alte funcţii ca: medic sportiv, asistent 
medical, maseur sportiv, kinetoterapeut, psiholog, jurist, contabil, 
metodolog, biochimist sau nutriţionist, magaziner echipament şi 
material sportiv, mecanici, îngrijitori, paznici şi alţii. 

 

3.3. Subsistemul organizatoric 
Subsistemul organizatoric reprezintă ansamblul elementelor 

de natură organizatorică prin care managementul asigură 
organizaţiei sportive o arhitectură internă care să fie în concordanţă 
cu misiunea–promovarea activităţilor sportive. La acestea se adaugă 
concepţiile şi atitudinile echipei manageriale în legătură cu 
procesele organizatorice, structurile şi relaţiile dintre compartimente 
şi angajaţi. 

În cadrul subsistemului organizatoric prima dimensiune este 
cea structurală care defineşte configuraţia internă a organizaţiei 
sportive şi cuprinde: regulamentul de organizare şi funcţionare, 
organigrame, statul de funcţii, fişa postului etc. Structura 
organizatorică scoate în evidenţă compartimentele organizaţiei, 
configuraţia internă a lor şi relaţiile dintre ele. În domeniul sportului 
cea mai bună combinaţie este structura ierarhic-funcţională. În 
cadrul acestei structuri se întâlnesc compartimente ierarhic-
operaţionale şi funcţionale. 

Structurile ierarhic-operaţionale sunt structuri impuse de 
necesităţile activităţilor curente proprii şi reprezentative. Structurile 
funcţionale sunt structuri înalt specializate care au o autoritate 
funcţională relativ mare în privinţa organizării şi desfăşurării 
activităţilor proprii. Şefii ierarhici transmit obiectivele către 
executanţi respectându-se regulile procedurale stabilite în cadrul 
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compartimentelor funcţionale. Cea de-a doua dimensiune a 
organizării este cea procesuală care defineşte multitudinea de 
procese necesare realizării obiectivelor organizaţiei. Suportul 
organizatoric al obiectivelor îl constituie componentele procesuale 
ce se regăsesc în ipostazele de funcţiuni, activităţi, atribuţii, sarcini, 
operaţii. Abordarea procesuală adaugă şi o dimensiune temporală – 
„timpul“ care este necesar realizării unor activităţi sportive. Cea de-
a treia dimensiune a organizării este cea informală care reprezintă 
ansamblul grupărilor şi relaţiilor inter-umane spontane stabilite între 
angajaţii aceleaşi organizaţii şi care vizează satisfacerea unor 
interese personale. Dacă se realizează o armonizare între 
organizarea formală şi cea informală se pot obţine performanţe 
organizaţionale. 
În proiectarea subsistemului organizatoric trebuie parcurse 
următoarele etape: identificarea elementelor componente ale 
organizării procesuale existente în organizaţie, repartizarea 
componentelor organizării procesuale identificate pe posturi şi 
compartimente, dimensionarea numărului de posturi, compartimente 
şi funcţii de conducere în raport cu volumul şi complexitatea 
elementelor componente ale organizării procesuale.12 
 

3.3.1. Definirea conceptului de organizaţie ca obiect al 
managementului. 

Din punct de vedere conceptual cuvântul „organizaţie“ are 
trei semnificaţii: ca sistem, ca activitate (ca acţiune de organizare) şi 
cadru de referinţă (realizat după organizare).  

Organizaţia reprezintă un sistem socio-tehnic sau social 
orientat către un scop şi pentru un obiectiv. Ca activitate, organizaţia 

                                                
12 Zecberu, V. – „Management în cultură”, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2002, p 189 
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este o structură ce se comportă ca un model de ordine bazate pe 
reguli, pe crearea de relaţii inter-umane şi urmăreşte definirea 
valorilor, a comportamentelor şi a obiectivelor. Ca şi cadru de 
referinţă, organizaţia este o reţea de relaţii şi interacţiuni, structuri şi 
procese formale şi informale care sunt create sau se creează pentru a 
se îndeplini un obiectiv, urmărind dezvoltarea relaţiilor şi 
interacţiunile între indivizi, informaţii în funcţie de elementele 
culturale specifice fiecărui sistem.13 

Organizaţiile sportive se caracterizează printr-un grad de 
formalitate care vizează aspecte legate de înfiinţare, existenţă, 
continuitate şi încetare a activităţii. Această formalitate este evidentă 
în special în cadrul organizaţiilor/structurilor de interes public care 
au ca atribute ale formalităţii definirea personalităţii juridice, 
alegerea forurilor conducătoare şi a responsabilităţilor, 
împuternicirea unor comitete, organizarea activităţii, respectarea 
unor regulamente, adoptarea denumirii ca organizaţii şi altele. 
Constituirea şi dizolvarea unei organizaţii sportive se realizează prin 
dorinţa membrilor fondatori în baza unor reguli sau norme care 
condiţionează din exterior şi care sunt legate de specificul activităţii. 
Mărimea unei organizaţii influenţează gradul de formalitate şi cu cât 
este mai mare organizaţia cu atât mai mare este formalitatea ei. 
Acest lucru poate fi şi un indicator al importanţei organizaţiei care 
influenţează şi coordonatele procesului de conducere. În ultimele 
decenii s-a putut observa că mărimea şi creşterea unei organizaţii 
sunt legate şi de performanţele acestora. Organizaţiile sunt 
influenţate în dezvoltarea lor de o serie de factori socio-economici 
cum ar fi: nivelul de dezvoltare al economiei, prin creşterea 
populaţiei, nivelul de tehnologie folosit în comunicare şi control şi 
eficientizarea activităţii. Sub aspectul structurii ierarhice 

                                                
13 Dumbravă, I. – „Management general”, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 2001, p.54 
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organizaţiile sportive sunt compuse din subsisteme interdependente, 
structurate ierarhic pe baza interferenţei superior-subordonat. 

  

3.3.2. Clasificarea organizaţiilor/structurilor sportive 
Din punct de vedere organizatoric, în activitatea sportivă se 

disting 2 mari structuri: structuri sportive internaţionale şi structuri 
sportive naţionale. 

Structurile sportive internaţionale pot fi mondiale, 
continentale şi zonale. Din punct de vedere juridic, ele sunt structuri 
colective formate prin reunirea structurilor naţionale în conformitate 
cu dreptul internaţional. Ele au un statut propriu şi se succed 
perpetuu. Hotărârile lor sunt valabile în toate sistemele şi structurile 
naţionale.  

Structurile sportive naţionale se împart în structuri 
guvernamentale şi neguvernamentale. Acestea pot fi: asociaţii şi 
cluburi sportive, federaţii, ligi şi comitete olimpice. După alte 
criterii, structurile sportive pot fi de drept public şi privat, structuri 
sportive olimpice şi neolimpice. După criteriul competiţional, 
structurile sportive pot fi de amatori şi de profesionism. Activităţile 
sportive pot fi: activităţi sportive şcolare şi non-şcolare, activităţi 
sportive de masă. Ele pot fi activităţi individuale sau de grup.  
 

Structuri sportive nationale 
 
Ministerul Tineretului şi Sportului. Marele câştig al 

sportului, sub aspect organizatoric, l-a reprezentat constituirea unui 
for reprezentativ la nivel înalt. Astfel, pe data de 30 decembrie 
1989, se constituia Ministerul Sportului (prin Decretul nr. 27 al 
CFSN) şi se reorganizează după 1 iulie 1990, transformându-se, 
după modelul francez (MTS), în baza Hotărârii Guvernului 
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României nr. 994/3 septembrie 1990 în Ministerul Tineretului şi 
Sportului (MTS). Noua structură creată este organul administraţiei 
publice centrale de specialitate, cu personalitate juridică, în 
subordinea guvernului, care aplică strategia şi politicile Guvernului 
în domeniile tineretului şi sportului şi coordonează activitatea din 
domeniul educaţiei fizice şi sportului la nivel naţional. Pentru a 
răspunde mai bine cerinţelor, atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, în 
structura MTS au fost create mai multe Direcţii Generale.  

Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este 
exercitată de ministru şi este ajutat de 2 secretari de stat. Ministrul 
reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu 
organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi 
fizice din ţară şi străinătate şi totodată este principalul ordonator de 
credite. El emite ordine şi instrucţiuni. Cei doi Secretari de Stat 
răspund de problemele şi activităţile specifice domeniului pe care îl 
reprezintă, respectiv unul în domeniul tineretului şi celălalt în 
domeniul sportului. Răspunderile şi atribuţiile lor sunt stabilite prin 
ordin al ministrului. Secretarul General şi Secretarul General 
Adjunct sunt subordonaţi MTS şi sunt răspunzători de conducerea şi 
legăturile dintre structurile ministerului. Colegiul Ministerului este 
un organ consultativ care funcţionează pe lângă ministrul tineretului 
şi sportului. La nivelul MTS pot funcţiona consilii consultative pe 
probleme de tineret şi/sau sport. Componenţa, regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al 
ministrului. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al 
MTS sunt stabilite în conformitate cu structura organizatorică a 
ministerului, aprobate prin ordin al ministrului.  

În realizarea obiectului său de activitate, MTS exercită 
următoarele atribuţii: a) asigură elaborarea strategiei de punere în 
aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi 
sportului, fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniul 
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tineretului şi sportului; b) iniţiază, elaborează şi avizează proiecte de 
acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a 
politicilor în domeniile tineretului şi sportului; c) asigură 
administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului; 
d) asigură reprezentarea statului român pe plan intern şi extern în 
domeniul tineretului şi sportului; e) asigură urmărirea aplicării şi 
controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din 
domeniul tineretului şi sportului; f) colaborează cu alte ministere şi 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi persoane 
juridice de drept public sau privat din ţară sau străinătate. 
 

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR). Constituit în 
anul 1914, COR este o asociaţie de interes naţional care se 
organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în 
conformitate cu prevederile Chartei Olimpice. COR este persoană 
juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, 
neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ care deţine 
competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice 
şi la celelalte programe organizate de CIO sau a asociaţiilor 
olimpice continentale. COSR organizează şi coordonează activitatea 
Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără 
personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi promovarea 
principiilor fundamentale ale olimpismului. În anul 2003 COR avea 
în subordinea sa un număr de 20 de Filiale ale Academiei Olimpice 
Române. De asemenea, în subordinea COR se află şi 27 de Centre 
olimpice pentru pregătirea juniorilor.  

Organele de conducere ale COR sunt: Adunarea Generală şi 
Comitetul Executiv format din: preşedinte, vicepreşedinte, 
secretarul general, trezorierul, membrul Comitetului Internaţional 
Olimpic pentru România şi membri. Sursele de finanţare ale COSR 
pot fi: alocaţii bugetare, venituri proprii, alte surse. Nivelul 
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alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce urmează 
să fie finanţate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale. 
Pentru realizarea obiectivelor sale, COSR colaborează cu instituţii 
guvernamentale şi neguvernamentale, cu celelalte asociaţii şi 
organizaţii de drept public sau privat. COSR organizează, 
coordonează şi susţine financiar, în colaborare cu MTS şi federaţiile 
sportive naţionale, cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu organele 
administraţiei publice locale şi centrale, activitatea centrelor 
olimpice naţionale de pregătire a juniorilor. 
 

Federaţiile Sportive Naţionale.  
Sunt structuri de interes naţional, constituite prin asocierea 

cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, pe ramuri de sport. Federaţiile sportive naţionale sunt 
persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, 
nonguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ. Ele se constituie 
numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului. Prin 
excepţie, conform Legii educaţiei fizice şi sportului, s-au constituit 
Federaţia sportivă naţională „Sportul pentru toţi" şi Federaţia 
sportivă naţională „Sportul pentru persoanele cu handicap", ca 
persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca 
membri persoane fizice şi juridice cu activitate specifică în 
domeniu; îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe naţionale, 
finanţate prioritar de Guvern. Pentru fiecare disciplină sportivă, de 
regulă, poate exista doar o singură federaţie sportivă naţională. 
Federaţiile sportive naţionale se pot afilia la federaţiile sportive 
internaţionale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului 
dat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Federaţiile asigură 
reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele 
internaţionale la care sunt afiliate. Federaţiile sportive naţionale se 
înscriu în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de 
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identitate. Federaţiile se organizează şi funcţionează în baza 
statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
educaţiei fizice şi sportului şi cu statutele federaţiilor internaţionale 
corespondente. Federaţiile sportive naţionale au organisme proprii 
de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite 
conform legii, precum şi propriilor statute şi regulamente. 
Federaţiile se supun verificărilor financiare, potrivit legii şi 
statutelor proprii. Acestea dispun de bunurile aflate în proprietatea 
lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, 
cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea 
obiectului de activitate. În cazul dizolvării unei federaţii sportive 
naţionale, lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. 
 

Ligile Profesioniste.  
Sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor 

sportive profesioniste, pe ramuri de sport. Potrivit Legii Sportului 
(69/2000) ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, 
autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ. 
Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii. Ligile 
profesioniste, ca structuri sportive subordonate federaţiilor sportive 
naţionale, îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi 
regulamentelor proprii. Statutele şi regulamentele ligilor 
profesioniste stabilesc competenţele, drepturile şi obligaţiile 
acestora şi sunt aprobate de federaţii sportive naţionale respective. 
Înfiinţarea ligilor profesioniste ca structuri sportive şi dobândirea 
personalităţii juridice se fac în condiţiile legii, în baza acordului 
federaţiei sportive naţionale corespunzătoare şi avizul obligatoriu al 
MTS. Ligile profesioniste au următoarele atribuţii: a) organizează 
competiţia oficială profesionistă în ramura de sport respectivă şi la 
nivelul stabilit de federaţia sportivă naţională; b) controlează şi 
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exercită putere disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de 
prezenta lege şi de federaţia sportivă naţională corespunzătoare; c) 
negociază şi încheie contracte colective de muncă, conform legii; d) 
alte atribuţii acordate de federaţiile sportive naţionale 
corespunzătoare. 

 
Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe 

ramuri de sport. 
Sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop 

organizarea activităţii în ramura de sport respectivă. Asociaţiile 
judeţene „Sportul pentru toţi“ şi „Sportul pentru persoanele cu 
handicap“ se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice 
cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ. Dobândirea 
personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-
asociaţie fără scop lucrativ. Asociaţiile judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor 
sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi 
recunoscute de acestea. Obiectivele, drepturile şi îndatoririle 
asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport 
decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale 
corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea. La 
nivelul judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, se poate 
constitui pentru o ramură de sport, o singură asociaţie judeţeană şi 
sunt recunoscute şi sprijinite de Direcţiile pentru Sport judeţene. 

 
Asociaţiile sportive.  
Sunt structuri sportive fără personalitate juridică, ce se pot 

constitui, conform Legii educaţiei fizice şi sportului, ca societăţi 
civile particulare. Constituirea unei asemenea asociaţii dă dreptul 
acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi 
la afilierea la asociaţia judeţeană, respectiv a municipiului 
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Bucureşti, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea 
participării la competiţii oficiale locale. Asociaţiile sportive se pot 
constitui şi în cadrul instituţiilor publice sau private, ca unităţi fără 
personalitate juridică. În cadrul unei instituţii publice sau private, se 
poate constitui o singură asociaţie sportivă ca unitate fără 
personalitate juridică. Scopul principal al activităţii asociaţiilor 
sportive îl constituie organizarea Sportului pentru toţi, pe baza 
propriilor iniţiative ale membrilor asociaţiei, a programelor 
federaţiei de specialitate şi ale direcţiilor teritoriale pentru tineret şi 
sport. În cadrul asociaţiilor sportive, pot funcţiona şi secţii de 
performanţă, numai dacă sunt recunoscute şi afiliate la federaţiile pe 
ramuri de sport. Activitatea asociaţiilor sportive se desfăşoară 
conform statutului propriu de organizare şi funcţionare, adoptat de 
adunarea generală, fiind obligatorie respectarea actelor normative, 
inclusiv a celor care reglementează domeniul activităţii sportive. În 
structura asociaţiei sportive, pot fi constituite secţii pe ramura de 
sport, afiliate sau neafiliate la federaţiile de specialitate, după caz. 
Membri ai asociaţiilor sportive pot fi: persoanele care doresc să 
practice în mod organizat exerciţiile fizice şi sportul; membrii 
susţinători (care sprijină material activitatea asociaţie); membrii de 
onoare; după caz, sportivii şi antrenorii din secţiile constituite pe 
ramuri de sport. Organele de conducere ale asociaţiilor sportive 
sunt: a) adunarea generală a membrilor; b) biroul asociaţiei şi 
preşedintele ei.  

 
Cluburile Sportive.  
Sunt structuri sportive cu personalitate juridică. Cluburile 

sportive pot fi : a) persoane juridice de drept privat (structuri fără 
scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni); b) 
persoane juridice de drept public. Cluburile sportive de drept privat 
sunt persoane juridice, constituite ca structuri mono- sau 
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polisportive. Ele nu au scop lucrativ (obţinerea de profit). Cluburile 
sportive de drept public din subordinea MTS sunt instituţii publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat. Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea 
Agenţiei constă în: a) realizarea performanţei, selecţia, pregătirea şi 
participarea la competiţiile interne şi internaţionale; b) promovarea 
spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi 
dopajului în activitatea sportivă; c) promovarea uneia sau mai 
multor discipline sportive; d) administrarea bazei materiale sportive 
proprii; e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu 
statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale. Cluburile 
sportive din subordinea MTS pot desfăşura şi alte activităţi în 
vederea realizării scopului şi obiectului de activitate. 

Cluburile sportive profesioniste sunt organizate numai pentru 
o singură disciplină sportivă, ca societăţi comerciale sportive pe 
acţiuni. Ele au drept obiect de activitate participarea la competiţii 
sportive profesioniste, promovarea şi dezvoltarea activităţilor 
sportive, precum şi alte activităţi legale sau derivate din obiectul lor 
social. Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic 
al societăţilor comerciale, cu particularităţile cuprinse în lege, în 
normele stabilite de minister şi în cele ale ligilor profesioniste. 
Pentru participarea la competiţiile sportive profesioniste, cluburile 
respective trebuie să se afilieze la federaţia sportivă naţională 
respectivă şi, după caz, la liga profesionistă respectivă. Capitalul 
social iniţial al cluburilor sportive profesioniste, inclusiv al celor 
constituite ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni prin 
reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea 
patrimoniului net dobândit legal şi existent la data constituirii 
societăţii comerciale sportive pe acţiuni, precum şi prin aport în 
natură şi în numerar. Acţionarii societăţilor comerciale sportive pe 
acţiuni pot fi persoane fizice şi juridice române, precum şi persoane 
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fizice şi juridice străine. Cluburile sportive au regim propriu de 
administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat 
de adunările generale ale acestora. Ele dispun de bunurile aflate în 
proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera 
titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate 
pentru realizarea obiectului de activitate. În cazul dizolvării unui 
club sportiv, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea unor 
activităţi sportive. Destinaţia sa concretă va fi stabilită de minister, 
la propunerea federaţiei sportive naţionale corespunzătoare. 
Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare, trebuie să 
respecte prevederile conţinute în normele şi regulamentele 
federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste 
din ramura de sport în care activează.  

 
Direcţiile pentru Sport Judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti.  
Sunt servicii publice descentralizate ale MTS, cu personalitate 

juridică, înfiinţate în condiţiile legii. Conducătorii serviciilor publice 
descentralizate ale MTS se numesc şi se eliberează din funcţie de 
către preşedintele Agenţiei, cu avizul consultativ al prefectului. 
Direcţiile pentru Sport Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
de stat. În subordinea Direcţiilor pentru Sport Judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti funcţionează unităţi de administrare a 
bazelor sportive, fără personalitate juridică, care au ca obiect de 
activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes 
naţional de pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului 
Bucureşti, precum şi prestarea de servicii sportive. 
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Complexurile Sportive Naţionale.  
Sunt instituţii publice în subordinea MTS, finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Obiectul 
de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de 
interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii 
loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor de 
nivel naţional şi internaţional.  

 
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionarea 

Antrenorilor.  
Este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în 

subordinea MTS, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat. Obiectul de activitate îl constituie formarea, 
promovarea şi perfecţionarea antrenorilor, în conformitate cu 
statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare şi cu 
celelalte dispoziţii. Formarea continuă a specialiştilor se face prin 
cursuri de perfecţionare şi stagii de pregătire, organizate de 
federaţiile sportive naţionale împreună cu instituţiile de învăţământ 
superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii. 

 
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport.  
Este o instituţie publică, cu personalitate juridică aflată în 

subordinea MTS ce se organizează şi funcţionează potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. Finanţarea sa se face din fonduri 
extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. Organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru 
Sport se stabilesc prin hotărârea Guvernului. Programele de 
cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizică şi sport, de interes 
naţional, se includ în Planul Naţional de cercetare-dezvoltare şi 
inovare. Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei-fizice şi 
sportului urmăreşte:  
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a) ameliorarea programelor de educaţie fizică şi mărirea 
eficienţei sociale a sportului pentru toţi;  

b) ridicarea nivelului performanţei sportive prin mijloace 
specifice cercetării;  

c) fundamentarea metodico-ştiinţifică şi metodico-biologică a 
selecţiei, antrenamentului şi participării sportivilor la competiţii; d) 
valorificarea rezultatelor cercetării în educaţia fizică şi sport, în 
folosul tuturor categoriilor populaţiei. 
 

3.4. Aspecte ale motivaţiei în activitatea sportivă de 
performanţă 

Pentru dezvoltarea înţelegerii motivaţiei şi a o aplica apoi în 
activitatea sportivă, este necesar un cadru teoretic, care oferă metode 
de a descrie, analiza şi evalua motivaţia sportivilor: Astfel s-a 
identificat o serie de teme comune, care dau coeziune acestor 
domenii şi pot înlătura confuzia: 

♦ Motivaţia este un proces dinamic: motivaţia este un proces 
fluid, mai degrabă decât un eveniment aparte sau o 
condiţie. Ea variază în funcţie de indivizi, situaţii şi timp. 
Totuşi, pot fi făcute anumite predicţii teoretice despre 
comportamentul motivat care să ne ajute să înţelegem 
natura sa dinamică. 

♦ Motivaţia este mai mult decât puterea voinţei personale: 
motivaţia nu se reduce la a depune mai mult efort decât 
oponentul tău sau la a avea o dorinţă mai mare de câştig. 
Motivaţia trebuie să înceapă cu mult înaintea startului 
meciului. Efortul este o expresie a motivaţiei, şi nu cauza 
acesteia. 

♦ Motivaţia include atât tendinţe de apropiere, cât şi de 
evitare: înţelegerea profundă a motivaţiei implică 
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cunoaşterea nu doar a ceea ce sportivului îi place să facă 
(de care se apropie), ci şi de ceea ce el evită. Cunoaşterea 
ambelor părţi ale „monedei” motivaţionale oferă o imagine 
completă a orientării motivaţiei a sportivului.  

 
Unii cercetători din domeniul psihologiei şi activităţii 

sportive, confundă de multe ori motivaţia, cu stimularea. Folosind 
diverse mijloace de „pompare” înaintea unei competiţii, ar conduce 
la creşterea motivaţiei de a evolua bine. De cele mai multe ori aceste 
forme de energie psihologică îi stimulează pe sportivi. Influenţa lor 
asupra motivaţiei rămâne însă discutabilă. Unele componente duc 
mai degrabă la creşterea nervozităţii, decât la optimizarea intensităţii 
şi direcţiei efortului (comportamentului). O altă percepţie greşită 
arată că motivaţia ar fi sinonimă cu străduinţa sau cu perseverenţa. 
Deşi unii sportivi se străduiesc foarte mult, fiind consideraţi 
motivaţi, s-ar putea întâmpla ca ei să se străduiască într-o direcţie 
greşită, făcând lucruri nepotrivite, sau să se străduiască, pur şi 
simplu, prea mult. Perseverenţa şi străduinţa, ca părţi ale motivaţiei, 
pot conduce la accidentări, autodistrugeri şi abateri de la obiectiv, 
atunci când sunt duse în extrem. Deşi motivaţia este concepută în 
nenumărate feluri, în domeniul activităţilor fizice şi sportive, ele se 
pot regrupa în trei mari orientări: 
 

A. Orientarea potrivit trăsăturilor; 
B. Orientarea potrivit situaţiilor; 
C. Orientarea interactivă. 
 
A. Orientarea potrivit trăsăturilor individuale (ale persoanei) 

este o concepţie bazată pe caracteristicile individuale ale subiectului. 
Personalitatea, nevoile şi scopurile studentului, sportivului sau 
adeptului pentru activităţi fizice sunt factori determinanţi ai 
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comportamentului motivat. În timp ce anumiţi indivizi au calităţi 
personale care îi predispun şi le facilitează succesul, având nivele 
ridicate de motivaţie, alţii sunt lipsiţi de motivaţie şi de dorinţă. Cu 
toate acestea, indivizii sunt supuşi şi influenţei situaţiilor de mediu 
în care se află. În consecinţă, psihologii sportivi au renunţat să 
abordeze centrarea motivaţiei pe baza trăsăturilor  personale şi au 
explorat o nouă orientare. 

 
B. Orientarea potrivit situaţiei mediului. Această orientare 

este diametral opusă orientării centrată pe caracteristicile persoanei, 
susţinând că situaţia sau mediul sunt cele care influenţează nivelul 
motivaţiei.  

Exemple:  
a. un subiect este motivat puternic pentru practicarea 

înotului, dar nici nu vrea să audă de competiţii;  
b. o echipă profesionistă de fotbal acceptă să 

desfăşoare un joc de verificare în compania unei 
echipe gazdă, pe un teren îngheţat şi extrem de 
periculos, numai pentru a nu compromite avantajele 
financiare ale propriului club, ce decurgeau din 
contractul încheiat anterior.  

Şi în aceste cazuri, nu putem accepta că situaţia era cu 
adevărat cauza principală a nivelului de motivaţie. Specialiştii 
psihologiei sportive exclud, aşadar, abordarea orientată pe situaţie, 
drept ghid de intervenţie. În aceste condiţii se studiază cea de a treia 
formă de abordare. 

 
C) Orientarea interactivă. Psihologii contemporani consideră 

că formula PERSOANĂ x SITUAŢIE este mai realistă, în general 
pentru activităţile fizice şi sportive. Motivaţia nu înseamnă numai 
produsul personalităţii, al nevoilor, al intereselor şi al scopurilor. La 



71 
 

fel de importantă este situaţia condiţiile, profesionalismul 
antrenorilor, bilanţul victoriilor anterioare). Motivaţia trebuie 
înţeleasă după ce se examinează felul în care cele două categorii de 
factori interactivează (Fig. 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1 Modele interactive (participant x situaţie) ale motivaţiei 
Sursa: Turcu C., Ionescu D., – Aspecte actuale ale motivaţiei în 

activitatea sportivă de performanţă – Sesiunea de comunicări a Univ. 
TIBISCUS Timişoara – 2005) 

 
Modelul interactiv al motivaţiei propune câteva reguli (R) 

fundamentale de conduită, extrem de importante pentru practicieni 
(profesori, antrenori, monitori, etc.). 

R1. Oamenii sunt motivaţi în aceeaşi măsură atât de 
trăsăturile individuale cât şi de situaţii. Pentru a îmbunătăţi 
motivaţia, nu este suficient să se amelioreze personalitatea 
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individului şi să se acţioneze asupra ei. Trebuie să se ţină cont şi de 
interacţiunea dintre caracteristicile individului şi de mediul în care 
acţionează. 

R2. Indivizii au mai multe motive să se implice. Trebuie să 
existe o preocupare permanentă de identificare şi de înţelegere a 
motivelor de implicare în sport, în activitatea fizică sau în educaţie. 
Există mai multe modalităţi de a realiza acest lucru. 

Având în vedere că motivaţiile se pot schimba în timp, trebuie 
continuată verificarea motivelor de participare a practicanţilor, chiar 
şi după mai multe luni de la aderarea la un program de activitate. 

R3. Sunt necesare modificări ale împrejurărilor pentru a 
spori motivaţia. Este foarte important să fie cunoscute motivele 
implicării oamenilor în activitatea fizică, dar nu este suficient. 
Trebuie să utilizăm tot ce ştim despre oameni, pentru a crea un 
mediu de practică menit să răspundă nevoilor. Pentru mărirea 
motivaţiei, mediile de învăţare şi de antrenare trebuie să corespundă 
nevoilor tuturor participanţilor. 

R4. Monitorii (profesorii, antrenorii) au o influenţă deosebită 
asupra motivaţiei participanţilor. În această calitate ei joacă un rol 
esenţial în contextul motivaţional şi influenţează direct şi indirect, 
motivaţia participanţilor. 

R5. Trebuie folosite metode de modificare a 
comportamentului pentru a corecta motivaţiile indezirabile ale 
participanţilor. Există tehnici de modificare a comportamentului 
care să corecteze motivele indezirabile (de întărire a motivaţiei 
palide sau foarte slabe). 

 
Majoritatea autorilor care au studiat motivaţia în activitatea 

sportivă (Adams, M. Bouet, M. Epuran, I. Goldfarb, J. Nuttin, V. 
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Hosek, R. N. Singer, M. Vanek, ş.a.)14 consideră că nu se poate 
vorbi de un singur factor ce determină această formă de activitate, ci 
de structuri de factori motivaţionali. 
          M.Epuran grupează motivele practicării activităţilor corporale 
şi sportului în trei categorii şi anume: 

1. trebuinţa de mişcare, a cărei satisfacere asigură dezvoltarea 
psihofizică a omului. Ea se manifestă mai intens şi mai divers 
în copilărie şi adolescenţă. Impulsul dinamic generat de 
această trebuinţă, capătă în adolescenţă o anumită organizare, 
integrându-se în structura personalităţii. De la manifestările 
de joc ale copilului preşcolar, la manifestările de tip sportiv, 
distanţa este lungă, dar impulsul dinamic îşi păstrează 
impetuozitatea. Nevoia şi dorinţa de mişcare constituie un 
factor important, prezent la toţi cei care obţin performanţe 
sportive înalte; 

2. emulaţia, trebuinţa de autocunoaştere, de autoeducare, simţul 
riscului, sunt factori motivaţionali de bază, care direcţionează 
copilul sau tânărul spre practicarea sistematică a unui sport, 
spre specializare şi consacrare. Succesul în sportul de 
performanţă depinde şi de alţi factori: aptitudini, atitudini, 
antrenament şi ambianţă; 

3. factorii motivaţionali dobândiţi – stereotipiile, formate prin 
practicarea sportului ca – obişnuinţa de mişcare, tendinţa spre 
realizarea sistematică şi organizată a mişcării, capabilă să 
mobilizeze persoana în mod susţinut pentru practicarea 
sportului şi după renunţarea la activitatea de performanţă. 

 

                                                
14 Turcu C., Ionescu D., – „Psihologia sportului, Compendiu” – Editura Politehnica, Timişoara 2004, p 71  
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3.4.1. Motivaţia în învăţarea motrică 
În învăţarea motrică, ca şi în orice activitate, motivaţia 

influenţează atât dinamica procesului de învăţare, cât şi rezultatul la 
care se ajunge. Particularităţile structurii motivaţionale nu sunt 
aceleaşi, la lecţia de educaţie fizică sau la antrenamentul sportiv 
(chiar şi la copii). Permanent apar motive noi de acţiune şi se 
restructurează ierarhia motivelor. În învăţarea motrică, motivaţia 
subiecţilor este în mare măsură dependentă de pregătirea şi calităţile 
de pedagog ale profesorului sau antrenorului. 

A.Tauch 15 demonstrează, printr-un experiment simplu, 
efectul favorabil al unor aprecieri pozitive în procesul de învăţare 
motrică. Un eşantion de elevi a fost urmărit în învăţarea săriturii în 
lungime, alergării pe distanţe scurte şi aruncării mingii la ţintă. 
Elevii timizi şi cu calităţi motrice modeste, au fost permanent 
încurajaţi şi apreciaţi, faţă de ceilalţi la care pedagogul nu a făcut 
nici o intervenţie. După opt săptămâni s-au înregistrat rezultate mai 
bune la lotul experimental, decât la cel de control. 

Cercetările efectuate de către V. Horghidan şi M. Iota, în 
1972,16 au scos în evidenţă influenţa pozitivă a încurajărilor şi a 
cunoaşterii rezultatului, în sarcinile motrice care solicitau forţa şi 
rezistenţa, faţă de cele de coordonare şi precizie, al căror progres a 
fost neglijabil. 
  

3.4.2. Motivaţia în sportul de performanţă 
În domeniul activităţilor sportive de performanţă, motivaţia a 

fost mai puţin studiată în legătură cu funcţiile sale direcţionatoare şi 

                                                
15 Turcu C., Ionescu D., – „Psihologia sportului, Compendiu” – Editura Politehnica, Timişoara 2004, p 72  
16 Horghidan Valentina – „Unele probleme ale autoreglării comportamentului motric, Psihologia şi sportul 
contemporan” - Editura Stadion, Bucureşti 1974, p.32. 
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mai mult cu cele activatoare. Studiul dinamicii motivaţiei la sportivi, 
prezintă următoarele patru stadii ale acesteia: 

1. stadiul generalizării, – copilul, adolescentul este motivat 
de trebuinţa de mişcare şi de reuşită; 

2. stadiul de diferenţiere, în care are loc alegerea ramurii de 
sport; 

3. stadiul preferinţelor specializate, în care sportivul a 
obţinut performanţe în ramura aleasă, străbătând diverse 
trasee motivaţionale; 

4. stadiul involuţiei motivaţionale, în care sportivul recade 
sub influenţa motivaţiilor primare sau secundare (avantaje 
materiale, insucces, accidentări, lipsa de coeziune în grup, 
ş.a.). 

În studierea motivaţiei pentru sportul de performanţă, 
remarcăm contribuţia lui R.N. Singer 17 în elaborarea conceptului de 
optim motivaţional. Există un nivel optim de motivaţie pentru 
fiecare  individ şi pentru fiecare sarcină motrică. În analiza 
motivaţiei pentru sport, susţine Singer, este necesară identificarea a 
trei factori: 

Ø specificul şi caracteristicile ramurii de sport; 
Ø sportivul cu aptitudinile şi atitudinile sale (pentru cei cu un 

nivel de energie şi anxietate ridicat, se recomandă tehnici 
motivaţionale moderate, iar pentru cei cu nivel scăzut de 
energie şi anxietate, se vor aplica acţiuni stimulatoare); 

Ø programul de pregătire sportivă. 
Pentru realizarea optimului motivaţional, Singer elaborează 

teoria impulsului şi teoria U inversat. 

                                                
17 Singer R -  „Motivaţia şi sportivul, Psihologia şi sportul contemporan” - Editura Stadion, Bucureşti 
1974, p.151. 
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Teoria impulsului indică o relaţie liniară între stimularea 
motivaţională şi performanţă. Pentru actele motrice simple (alergare, 
înot, ciclism, etc.) intervenţia motivaţională poate fi ridicată sau  
foarte ridicată. 

Teoria U inversat (Fig. 6.2) se aplică actelor motrice 
complexe care cer coordonări fine, control amănunţit asupra 
corpului, reglarea forţei sau a puterii explozive. În asemenea cazuri, 
acţiunile motivaţionale ridicate vor afecta  procesele de diferenţiere 
din scoarţa cerebrală, perturbând precizia mişcărilor, iar nivelul 
motivaţiei va fi moderat. 
 
 
 
      
 
 
 
                                           
 

 

 

 

 
 
 

Fig. 6.2 Teoria  U inversat 
Sursa: Turcu C., Ionescu D., – Psihologia sportului, Compendiu – Editura 

Politehnica, Timişoara 2004, p 74 
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3.4.3. Motivaţia în sportul pentru toţi 
     Baronul Pierre de Coubertain, acest mare credincios al 
sportului şi fondator al Jocurilor Olimpice moderne, a folosit, încă 
din anii 1900, termenul de sport pentru toţi, fiind convins de 
profunda injustiţie şi de răul care-l  reprezenta practicarea sportului 
de către un număr restrâns de oameni, cei cu posibilităţi materiale. 
În acest sens, el spunea că “sportul oferă pentru fiecare copil, bărbat, 
femeie, posibilitatea de a se autoperfecţiona, indiferent de profesie 
sau poziţia ocupată în viaţă. El (sportul) este acompaniamentul 
natural al tuturor, în mod egal şi în aceeaşi măsură, încât nimic nu-l 
poate înlocui’’18. 
  Prima aplicaţie practică a sportului pentru toţi s-a produs în 
SUA, în anul 1956.Treptat, ideea s-a răspândit în Europa în anii 
1960 (Norvegia, Suedia, ş.a), având ca obiective - practicarea 
sportului ca o contra măsură împotriva hazardurilor civilizaţiei 
(sedentarism, supraalimentaţie, stres, alcoolism). 

În anul 1978, UNESCO ratifică Charta Internaţională a 
Educaţiei Fizice şi Sportului, al cărei scop era promovarea sportului 
ca factor uman, care asigură posibilitatea ca toţi tinerii să primească 
o instruire în domeniul sportului, să asigure fiecăruia posibilitatea de 
a participa la sport şi recreere fizică într-un mediu sigur şi sănătos. 
Treptat, mişcarea “sportul pentru toţi“ a luat amploare,  
impulsionată şi susţinută de forurile internaţionale (Consiliul 
Europei - Comisia de dezvoltare a sportului, UNESCO, Comitetul 
Internaţional Olimpic - Comisia Sportul pentru toţi, Federaţia 
Internaţională a Sportului pentru Toţi ş.a.). Astfel, o serie de ţări au 
aderat acestei mişcări sportive, care îşi propune să apere şi să 
                                                
18 Mureşan, Cornelia – „Sportul element pozitiv în cultura societăţii modern” - Zilele Academice Arădene, 
1998, p.151. 
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dezvolte bazele morale şi etice ale sportului, faţă de unele tendinţe 
nocive din sportul de performanţă - victorie cu orice preţ. 
  Motivaţia sportului pentru toţi se formează în copilărie şi 
trebuie  să se menţină, de a lungul întregii vieţi. La realizarea ei 
contribuie educaţia sportivă, începută în familie, continuată în 
şcoală (asigurarea dezvoltării fizice armonioase, formarea 
deprinderilor, priceperilor motrice de bază, cunoştinţe şi deprinderi 
tehnice la înot, schi, ciclism, tenis, rolling, badminton, fotbal, volei, 
gimnastică aerobică, ş.a.). Educaţia sportivă vizează atât calitatea de 
practicant al unei ramuri de sport, cât şi cea de spectator (aprecierea 
esteticei actului motric, cunoaşterea regulamentului şi comportarea 
în spirit fair-play). 
  Motivaţia pentru sport acţionează astăzi permanent asupra 
noastră, prin multiplele şi diversele mijloace ale mass-mediei  (TV, 
radio, ziare, reviste, cărţi), secolul XX fiind denumit secolul 
sportului. Ea contribuie la formarea unui nou stil de viaţă - stilul 
sportiv, manifestat la noi mai ales în vestimentaţie.  
În alcătuirea complexului motivaţional necesar practicării 
independente a unor forme şi practici sportive la populaţia de sex 
feminin, motivul esteticii corporale constituie un important impuls 
pentru acţiune, mai puternic decât cel sanogenetic19. Predarea în 
cadrul procesului didactic de educaţie fizică la elevi şi studenţi, a 
unor tehnici de ţinută corporală, noţiuni şi modalităţi de urmărire a 
dezvoltării somatice armonioase, estetice, practicarea gimnasticii 
aerobice, înotului, joggingului şi  turismului, sunt numai câteva 
metode, prin care omul modern să-şi poată menţine un potenţial 
biologic ridicat, atât de necesar realizării profesionale şi familiale. 

Performanţa, recordul în sport pot fi apropiate de invenţie şi 
descoperire. Ele pot fi considerate ipostazele actului creator20, căruia 
                                                
19 Mureşan, Cornelia – „ Educaţia sportivă la student”, Editura Politehnica,Timişoara, 1998, p. 78 
20 Prelici, V. –„ Performanta sportivă, personalitate, selectie”, Editura Facla Timisoara,1980, p.66 
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i se descifrează mai multe faze: preparaţie, incubaţie, inspiraţie, 
verificare. Faze asemănătoare putem întâlni şi în privinţa pregătirii 
performanţei sportive. Performanţa sportivă se realizează cu chinuri 
şi efort, ca şi actul creaţiei. Activitatea de performanţă în sport îşi 
găseşte trăsături comune şi cu alte domenii în care se manifestă 
creativitatea. 

Referindu-mă la artă şi sport ca moduri de manifestare a 
creativităţii, ambele au un sistem de reguli în ceea ce priveşte 
practicarea lor. La fel ca şi mesajul muzical, fenomenul sportiv are 
nevoie de puţine elemente semantice, dar prin intermediul lor 
oamenii de pretutindeni se pot înţelege uşor. 

Raportul dintre educaţia fizică şi sportul de performanţă este 
asemănător celui dintre educaţia intelectuală şi ştiinţifică. La 
ultimele, obiectul este acelaşi – cunoaşterea. Pot fi privite ca un 
proces ce se continuă unul pe celalalt. Educaţia intelectuală dă un 
cuantum de cunoştinţe şi formează unele deprinderi pentru 
activitatea ştiinţifică. Cunoaşterea ştiinţifică nu este posibilă fără 
cunoaşterea prin învăţare, dar se deosebeşte de educaţia intelectuală 
prin faptul că este un act finalizat al cunoaşterii ce reprezintă noi 
adevăruri. În cazul educaţiei fizice şi a sportului de performantă, în 
ambele situaţii, individul se manifesta prin exerciţiul fizic. Totuşi, 
ele se deosebesc. În educaţia fizică pregătirea vizează dezvoltarea 
armonioasă şi călirea corpului. În sportul de performanţă aceasta 
pregătire se particularizează prin specializare pentru obţinerea 
performanţei. 

Educaţia fizică urmăreşte pregătirea plenară şi nu una îngustă, 
după cum educaţia intelectuală vizează dezvoltarea intelectuală 
generală, cercetarea ştiinţifică restrângându-se de obicei la un 
anumit domeniu. 
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Motivele practicării sportului de performanţă sunt în strânsă 
legătură cu procesele de voinţă21 şi dacă motivele sunt difuze, 
antrenorul trebuie să le cristalizeze în cadrul procesului de pregătire, 
alături de pregătirea fizică. 

Sportul de performanţă constituie astăzi un mijloc prin care 
oamenii îşi afirmă potenţialul biologic, o seama de calităţi de ordin 
psihologic, precum şi eficienţa educaţională şi organizatorică. 

Victoria în competiţiile sportive de prestigiu nu oglindeşte 
numai capacitatea de performanţă a sportivilor, ci constituie şi un 
indicator pentru nivelul de dezvoltare a ştiinţelor ce concură la 
ameliorarea şi maximizarea capacităţilor umane. 

Educaţia fizică şi sportul în general, prezintă o importanţă 
majoră pentru societate. Păstrarea şi întărirea sănătăţii fizice şi 
intelectuale a oamenilor, dezvoltarea tot mai viguroasă a tineretului, 
prevenirea şi reducerea îmbolnăvirilor, combaterea sedentarismului, 
recuperarea cât mai rapidă a forţei de muncă sunt câteva dintre 
obiectivele urmărite în acest sens de managementul activităţii 
sportive. 
 

                                                
21 Dumitrescu, Gh. I. – „Interpsihologie în activitatea sportivă”, Editura Sport Turism  Bucuresti,1979, 
p.101 
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CAPITOLUL IV 
 

MOTIVAŢIA 
 

Abordările în ceea ce priveşte înţelegerea conceptului de motivaţie 
diferă deoarece, numeroşi teoreticieni s-au preocupat de această 

problemă. Ei au abordat motivarea pornind de la idei, opinii diferite 
şi tocmai de aceea nici o abordare nu este considerată a fi cea 

corectă. Fiecare îşi aduce contribuţia la înţelegerea 
comportamentului uman şi are limitele ei.22 

Opiniile multor manageri în ceea ce priveşte motivaţia se 
bazează pe presupunerea referitoare la obiectivele pe care managerii 
se aşteaptă ca oamenii să le atingă în calitate de angajaţi. De 
exemplu, dacă un manager afirmă că el doreşte să-şi "motiveze" 
angajaţii se referă la faptul că vrea ca angajaţii lui să selecteze 
obiectivele personale de care şi el are nevoie pentru a atinge 
obiectivele cele mai potrivite pentru firma. 

Această abordare este destul de restrictivă - deşi este 
împărtăşită de numeroşi manageri - deoarece nu ia în considerare 
nevoile angajaţilor. 

Studiul motivaţiei de-a lungul secolului trecut s-a concentrat 
îndeosebi asupra răspunsului la întrebarea "Care este obiectivul, 
scopul, ţelul primar al oamenilor ?". Managerii au acţionat conform 
propriilor lor idei preconcepute în legătură cu aceste ţeluri. 
De-a lungul timpului au apărut patru abordări majore în legătură cu 
natura umană şi conceptul de motivaţie. Aceste abordări au devenit 
mai apoi filosofii şi opinii manageriale în ceea ce priveşte motivaţia 
angajaţilor. 
                                                
22 Mathis, R., Nica, P., Rusu. C., - „Managementul resurselor umane”, Ed. Economică, 
Bucureşti, 1997, p.39 
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O abordare care a rezistat mult timp se baza pe presupunerea 
că omul este o fiinţă raţional - economică. 

Abordarea raţional economică 
Această abordare sugerează faptul că oamenii iau decizii în 

mod rezonabil, logic şi raţional, decizii care vor conduce la un câştig 
economic satisfăcător pentru ei înşişi. De aceea, angajaţii sunt 
motivaţi de oportunitatea de a face cât mai mulţi bani cu putinţă şi 
vor acţiona raţional pentru a-şi maximiza veniturile. Presupunerea 
este că, banii - ceea ce se poate cumpăra cu ei - reprezintă cel mai 
important factor motivaţional al tuturor oamenilor. 

Această explicaţie a motivaţiei umane are un punct slab 
deoarece, o mare parte a comportamentului uman nu rezultă din 
această abordare raţional - economică asupra naturii umane. De 
exemplu, dacă angajaţii sunt interesaţi doar în a-şi maximiza 
veniturile, de ce unii angajaţi refuză să stea ore suplimentare pentru 
care sunt plătiţi mai mult? în mod evident, această abordare are 
anumite limitări. 

Abordarea socială 
Abordarea socială a naturii umane sugerează că toţi oamenii 

pot fi motivaţi să lucreze dacă managerii fac apel la nevoile lor 
sociale. Sunt cunoscute în acest sens opiniile: "Fericirea şi armonia 
în cadrul grupului conduc la productivitate" şi "Un muncitor fericit, 
satisfăcut este un muncitor productiv". 

Opinia în legătură cu autorealizarea 
La sfârşitul anilor '50 şi începutul anilor '60 au devenit foarte 

populare ideile unui alt grup de teoreticieni. Ei au afirmat că fiecare 
persoană se străduieşte să-şi atingă potenţialul maxim, adică să se 
autorealizeze. 

Abordarea complexă 
Abordarea complexă constă în faptul că fiecare persoană este 

diferită, o varietate de motive se dovedesc a fi motivatoare, 
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depinzând de nevoile indivizilor, de situaţia în care se găseşte 
individul, de recompensele pe care individul le aşteaptă de la munca 
pe care o prestează. Teoreticienii care susţin această părere nu 
încearcă să încadreze oamenii într-o anumită categorie ci, mai 
degrabă, ei acceptă diferenţele dintre oameni. 

4.1. Ce este motivaţia? 
Din punct de vedere etimologic, termenul "motivaţie" provine 

din cuvântul latin "movere", ceea ce înseamnă mişcare, deplasare. 
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte motivaţia 

ca fiind totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu) care 
determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre 
anumite scopuri. 

De asemenea , în literatura de specialitate, există o serie de 
definiţii referitoare la conceptul de motivaţie: 

- aspiraţia şi voinţa unei persoane de a-şi intensifica eforturile 
în vederea atingerii unor obiective sau obţinerii unor 
rezultate dorite23; 

- sumă a energiilor interne şi externe care iniţiază dirijează 
comportamentul spre un scop care odată atins va determina 
satisfacerea unei necesităţi24; 

- ansamblul factorilor care-i determină pe oameni să 
îndeplinească anumite activităţi25; 

- stare de dezechilibru dau tensiune indusă de nevoi 
nesatisfăcute, care exercită o presiune asupra individului în 

                                                
23 Lefter V. şi colab. – „Managementul resurselor umane – studii de caz, probleme, teste”, Ed. 
Economică, Bucureşti, 1999, p.237 
24 Nica, P. şi colab. - „Managementul firmei”, Ed. Condor, Chişinău, 1994, p.302 
25 Dănăiaţă, I., Bibu, N., Predişcan, M. – „Management – bazele teoretice”, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p.229 
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direcţia exercitării unui comportament manifest prin care se 
urmăreşte satisfacerea nevoilor respective26; 

M. Zlate desemnează prin motivaţie starea internă de 
necesitate a organismului care orientează şi dirijează 
comportamentul pe direcţia satisfacerii şi, deci, a înlăturării ei. Gary 
Jones defineşte motivaţia ca fiind măsura în care un efort persistent 
este dirijat pentru realizarea unui scop. K. Lewin explică motivaţia 
prin stimulii care acţionează asupra organismului, ceea ce 
antrenează un comportament de răspuns, în timp ce J. Nuttin insistă 
asupra aspectului dinamic şi direcţional al motivaţiei. 

Din punct de vedere psihologic, Al. Roşca dă motivaţiei o 
triplă determinare: bio-psiho-socială, care apare ca un sistem de 
mobiluri interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, 
conştiente sau inconştiente, simple tendinţe biologice sau idealuri 
abstracte. Motivele au funcţii dinamizatoare, activatoare, 
energizante şi diriguitoare, selectând acele acţiuni şi modalităţi de 
operare care sunt adecvate optim cu trebuinţele individului. 

Cei mai mulţi autori pun motivaţia în strânsă legătură cu 
atitudinile. 

Astfel, T. Newcomb apreciază că atitudinile sunt însoţite de 
motive şi că intensitatea variabilă a acestora depinde de motivaţia 
lor intrinsecă. Motivaţia este deci atât premisă cât şi produs al 
atitudinii. 

După J. Stoezel, preparaţia pentru acţiune este mai durabilă şi 
mai generică decât motivaţia: predispune la actualizarea selectivă a 
unui ansamblu de motive care determină conduita iar motivaţia face 
ca obiectele să ocupe poziţii diferite în sistemul atitudinal. 

                                                
26 Ilieş, L., Osoian, Codruţa, Petelean, A. – „Managementul resurselor umane”, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2002, p.52 
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4.2. Nevoile fizice şi nevoile sociale 
Nevoile reprezintă lipsurile pe care o persoană le resimte la 

un moment dat. Aşteptările sunt 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.27 

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. 

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. 

                                                
27 Dănăiaţă, I., Bibu, N., Predişcan, M. – „Management – bazele teoretice”, Ed. Mirton, 
Timişoara, 2002, p.234 
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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. 

Nevoile fizice şi nevoile sociale vor fi tratate mai pe larg în 
capitolul „Caracteristici de bază ale teoriilor motivaţiei în muncă” 
precum şi în următorul referat. 

4.3. Tipologia 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, caracteristicile fiecărui 
tip de motivaţie acestea sunt prezentate în perechi, cu componente 
opuse.28 

Astfel, în funcţie de modul în care sunt condiţionate 
satisfacţiile personalului distingem două categorii: 

- pozitivă; 
- negativă. 
Prin prima grupare a formelor de motivaţie în motivaţie 

pozitivă şi motivaţie 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 
provocarea pentru manageri, care trebuie să identifice, la nivelul 
                                                
28 op. cit., p.232 
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fiecărui angajat, tipul de satisfacţii la care este acesta sensibil. Se 
include în grupa instrumentelor cu 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, dojana. Includem în grupa 
instrumentelor cu ajutorul cărora se poate realiza motivarea negativă 
a angajaţilor următoarele: ameninţarea cu pierderea locului de 
muncă, cu pierderea unor avantaje materiale (penalizare, amendă, 
imputaţie) sau de altă natură (retrogradarea, destituirea), 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 măsurii 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 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. 
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În funcţie de mediul în care se manifestă, poate fi: 
- intrinsecă; 
- extrinsecă. 
Motivarea intrinsecă este generată de relaţia directă dintre 

angajat şi sarcinile de muncă pe care acesta le are de îndeplinit. Este 
de obicei autoaplicată. Motivarea intrinsecă este reprezentată de 
sentimentele de realizare, împlinire, competenţă pe care le simte un 
angajat în urma realizării sarcinilor de muncă. Se mai numeşte şi 
motivaţie directă iar caracteristica acestei forme de motivaţie constă 
în obţinerea satisfacţiei prin îndeplinirea unei acţiuni adecvate ei. De 
exemplu: o persoană desfăşoară o anumită activitate pentru că îi 
face plăcere, lucrează la un anumit proiect pentru că tema 
proiectului îi trezeşte interes, practică un anumit sport pentru că se 
simte atras de el, citeşte sau învaţă din nevoia de a şti etc. 

Motivarea extrinsecă este generată de mediul de muncă 
extern sarcinii. De obicei este aplicată de altcineva. Motivarea 
extrinsecă este reprezentată de salariu, de sporuri de natură diferită 
pe care le poate primi un angajat. Se mai numeşte şi motivare 
indirectă. Următoarele exemple pot fi considerate ca aparţinând 
motivării extrinseci: atunci când un student lucrează la un proiect 
pentru a obţine o notă mare, o persoană merge la teatru pentru a crea 
imaginea unei persoane cultivate, când cineva va practica un sport 
pentru a slăbi etc. 

 
În funcţie de unele nevoi imediate ale oamenilor, poate fi: 
- cognitivă; 
- afectivă. 
Motivaţia cognitivă este legată de nevoia de a şti, de a 

cunoaşte. Ea se manifestă sub forma curiozităţii faţă de nou ca şi 
prin toleranţa faţă de risc. Denumirea de cognitivă este dată de 
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preponderenţa proceselor de cunoaştere şi înţelegere. Motivaţia 
cognitivă îşi găseşte satisfacţia în a explica şi a rezolva ca scopuri în 
sine. 

Motivaţia afectivă este determinată de nevoia omului de a 
obţine recunoaşterea celorlalţi şi de a se simţi bine în compania lor. 
în organizaţii motivaţia afectivă poate apare sub forma acceptării 
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. 

4.4. Efectele motivaţiei 
Din punct de vedere organizaţional, importantă este 

contribuţia pe care procesul motivaţiei îl are asupra reuşitei 
profesionale. Privită din perspectiva personalităţii, motivaţia în 
muncă aduce în discuţie diferenţele majore care există între indivizi. 
La aceleaşi stimulente, persoanele răspund diferit; pentru unii are 
loc stingerea trebuinţelor, în timp ce la alţii trebuinţa satisfăcută va 
antrena altele de aceeaşi natură sau de alte tipuri. Un angajat poate fi 
satisfăcut că a primit o retribuţie mai mare ceea ce îl mulţumeşte 
fără a-şi manifesta noi trebuinţe, în timp ce o altă persoană deşi 
satisfăcută de un salariu mai mare, tinde imediat spre obţinerea altor 
tipuri de satisfacţii cum ar fi promovarea, stima, respectul, etc. Cele 
două fenomene motivaţionale exemplificate arată complexitatea 
deosebită a raporturilor între motivaţie şi performanţele în muncă. 
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4.4.1. Performanţa în muncă 
O firmă rămâne competitivă numai dacă există un 

management performant în utilizarea resurselor. Resursele umane 
sunt la fel de importante şi de scumpe în orice organizaţie. În cadrul 
acestei resurse, performanţa individuală trebuie să fie suficient de 
ridicată pentru ca organizaţia să atingă excelenţa. Performanţa 
individuală depinde de dorinţa angajaţilor de a depune efortul 
necesar în muncă, de perfecţionarea şi instruirea angajaţilor, precum 
şi de capacitatea lor de a executa ceea ce li se cere. 

Există trei forme de exprimare a performanţei individuale: 
productivitatea, inovarea şi loialitatea iar organizaţiile trebuie să 
acorde importanţă egală acestora, dacă obiectivul lor principal este 
progresul.29 

Productivitatea este definită ca un raport simplu între output-
ul şi input-ul unei activităţi. Orele de muncă necesare pentru a crea 
un produs pot constitui input iar cantitatea de bunuri produse, 
output. Mulţi manageri confundă acest termen cu motivaţia sau îl 
explică utilizând motivaţia. 

Despre productivitate se poate discuta la trei niveluri: 
individual, organizaţional şi naţional. Multe dintre activităţile 
managementului resurselor umane sunt direct legate de 
productivitatea individuală. Plata şi sistemele de evaluare a 
personalului, instruirea şi perfecţionarea, selecţia, stimulentele sunt 
determinate direct de productivitate. Fluctuaţia pe post şi 
absenteismul pot influenţa productivitatea. 

Productivitatea individuală este echivalentă cu eficienţa sau 
randamentul, calculându-se prin cantitatea de produse obţinută de o 
persoană într-un număr de ore stabilit. Productivitatea individuală 

                                                
29 Mathis, R., Nica, P., Rusu. C., - „Managementul resurselor umane”, Ed. Economică, 
Bucureşti, 1997, p.49 
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nu este determinată numai de efortul depus; ea poate creşte dacă 
educaţia şi experienţa pe post este consistentă. Mai mult chiar, 
posibilitatea de a utiliza anumite utilaje, instrumente poate influenţa 
pozitiv productivitatea. 

Productivitatea la nivel de organizaţie afectează 
profitabilitatea şi competitivitatea firmelor prin profit şi costuri 
totale. Deciziile cu privire la înfiinţarea sau lichidarea organizaţiilor 
sunt rezultate ale influenţei productivităţii în muncă. 

La nivel naţional, productivitatea are câteva implicaţii. Prima, 
o productivitate ridicată duce la un nivel ridicat de trai, ca simbol al 
capacităţii unei ţări de a plăti pentru bunurile necesare comunităţii. 

Inovarea este o altă formă importantă a performanţei obţinută 
în numeroase domenii şi constă în noi metode de a face munca, în 
noi produse sau servicii. Multe organizaţii dezvoltă inovarea ca o 
cale sigură de atingere a succesului. Inovarea cere un comportament 
creativ. Stimularea şi menţinerea inovaţiei este obiectivul central 
pentru toate organizaţiile ce se confruntă cu mediul concurenţial în 
continuă schimbare. 

Nevoia de inovare se poate analiza şi din perspectiva relaţiilor 
umane, prin limitele ce pot apărea, în primul rând, tendinţa de 
rezistenţă la schimbare. Nu toate inovaţiile vor fi acceptate de 
angajaţi şi consumatori, însă unele idei creative se pot implementa 
cu succes. În al doilea rând, unele inovaţii, care s-au dovedit a fi 
neproductive sau costisitoare, se datorează şi faptului că rezultatele 
nu pot fi preconizate. Inovarea conţine un element real de risc, care 
îi preocupă pe manageri însă, adevărul este că cine nu riscă nu poate 
inova. 

Autonomia şi independenţa angajaţilor în inovare, cu 
implicaţii asupra organizaţiei din care fac parte, poartă denumirea de 
intraprenoriat. 
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Loialitatea determină, dar şi explică, performanţa atât de mult 
dorită de manageri. Deşi există multe limite practice ale loialităţii, o 
persoană loială este un câştig pentru organizaţie. O sănătate 
economică pe termen lung depinde în multe organizaţii de 
stabilitatea şi calificarea personalului. Loialitatea este elementul ce 
dă stabilitate personalului.  

Mulţi manageri doresc loialitate de la angajaţi. Lipsa de 
loialitate arată că resursele umane sunt predispuse la părăsirea 
organizaţiei; cei care au sentimentul de neloialitate şi nu părăsesc 
organizaţia sunt predispuşi la efort minim, sabotaj, furt şi 
absenteism. 

Organizaţiile au misiunea să dezvolte loialitatea angajaţilor ca 
sursă a creşterii productivităţii, a stabilităţii şi capacităţii de progres. 

4.4.2. Satisfacţia în muncă 
În sens strict, satisfacţia în muncă este o emoţie plăcută, 

pozitivă, rezultată din evaluarea muncii depuse. Insatisfacţia apare 
atunci când aşteptările individului privind munca sa sunt înşelate. 
De exemplu, dacă condiţiile de curăţenie şi securitate în care se 
desfăşoară munca sunt altele decât cele dorite, sigur mizeria şi 
insecuritatea vor determina insatisfacţia. 

Satisfacţia în muncă este determinată prin evaluarea 
individuală a muncii desfăşurate de un angajat. Evaluarea este 
personală şi internă sau parţial externă, influenţată de manager şi 
colegi; oricum, în final determinante sunt sentimentele legate de 
rezultatele obţinute. 

Satisfacţia în muncă are mai multe dimensiuni. Unele includ 
satisfacţia muncii prin ea însăşi, altele includ salariile, 
recunoaşterea, raportul cu managerii şi colegii, cultura 
organizaţională şi filosofia firmei. Fiecare dimensiune contribuie la 
conturarea sentimentului de satisfacţie a muncii deşi, munca pe post 
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este definită diferit de oameni. Comparaţiile cu aşteptările 
influenţează satisfacţia în postul ocupat.30 

Pentru a putea măsura satisfacţia în muncă, angajatul are în 
vedere mai multe elemente. Nu există o formulă de calcul a 
satisfacţiei. Relaţia dintre productivitate şi satisfacţie nu este pe 
deplin clarificată. Este clar că "fericirea angajaţilor" nu duce 
întotdeauna la creşterea productivităţii. Paradoxal, în general, un 
nivel scăzut al productivităţii muncii este ataşat unui nivel ridicat al 
satisfacţiei. 

Satisfacţia în muncă depinde atât de caracteristicile 
individului cât şi de cele ale postului. 

În ceea ce priveşte legătura dintre satisfacţie şi performanţă, 
Vroom31 afirmă că satisfacţia nu este un determinant al 
performanţei: "muncitorii satisfăcuţi nu sunt în general mult mai 
productivi decât cei nesatisfăcuţi. Salariaţii satisfăcuţi pot fi perfect 
neproductivi fără ca aceasta să deranjeze fericirea lor". 

A fi mulţumit de propria soartă nu înseamnă a fi însoţit în 
mod obligatoriu de un comportament activ, marcat de căutarea unui 
randament mai bun în muncă. 

În ultimii ani, câştigând tot mai mult teren, s-a impus în 
practică, ipoteza potrivit căreia performanţa dacă este urmată de 
recompense poate genera satisfacţie în muncă, deşi, iniţial s-a 
considerat contrariul. 

Potrivit lui Herzberg H., pe lângă muncă - ea însăşi esenţială 
pentru satisfacţie -satisfacţia este determinată şi de alţi factori, 
precum:  

- existenţa unui echilibru între ceea ce salariatul aduce 
organizaţiii (competenţă, experienţă) şi ceea ce îi oferă 

                                                
30 Mathis, R., Nica, P., Rusu. C., - „Managementul resurselor umane”, Ed. Economică, 
Bucureşti, 1997, p.53 
31 Johns, G. – „Comportament organizaţional”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, p.105 
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organizaţiea (varietatea postului, nivelul de complexitate). Când 
acest echilibru nu există ( "aduc mai mult decât primesc" sau 
"aduc mai puţin, deoarece nu primesc"), apare insatisfacţia. 

- atractivitatea muncii. Cu cât munca apare mai importantă, cu 
atât ea tinde spre satisfacţie şi invers. Cu cât aşteptările 
personale sunt mai puternice în raport cu munca, cu atât 
insatisfacţia are consecinţe mai puternice - între altele, 
absenteismul. 

4.4.3. Implicarea în muncă 
Prin comparaţie cu satisfacţia şi motivaţia, implicarea este cea 

care are legăturile cele mai directe cu performanţa. 
Implicarea salariaţilor facilitează un bun management, 

deoarece declanşează comportamente de puternică mobilizare şi de 
permeabilitate la valorile organizaţiii. 

Diferenţa dintre motivaţie şi implicare ar putea fi subliniată de 
faptul că dacă implicarea se deschide spre un comportament bine 
precizat, rezultat al unui ansamblu de atitudini în relaţia de muncă, 
motivaţia declanşează o multitudine de comportamente şi atitudini, 
având o dinamică de natură diferită, deoarece ea nu cuprinde un 
singur comportament (cum o face implicarea) şi nici doar o atitudine 
(cum se întâmplă în cazul satisfacţiei). 

Se poate spune, în acest context, că implicarea reprezintă, 
practic, un subprodus al dinamismului inerent motivaţiei. La rândul 
lor, integrarea, mobilitatea, responsabilitatea, comunicarea sunt 
dependente parţial de nivelul de implicare a salariatului. 

Definită ca32 "ataşament faţă de muncă", implicarea răspunde 
trebuinţei individului de a transmite imaginea pozitivă despre sine în 
contextul activităţii pe care o desfăşoară. 

                                                
32 Johns, G. – „Comportament organizaţional”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, p.106 
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Organizaţiea are tot interesul de a lua în considerare aceste 
trebuinţe, întrucât efectele implicării au în vedere atât identificarea 
individului cu munca sa, cât şi cu organizaţiea din care face parte. În 
acest fel, obiectivele organizării acesteia sunt interiorizate de către 
salariat, devenind propriile sale obiective. 

 
Metode şi mijloace de creştere a nivelului motivaţiei 

 
Angajaţii sunt cei mai motivaţi să contribuie la eficienţa 

organizaţiei atunci când ceea ce oferă (timp, loialitate, cooperare) se 
află în raport direct proporţional cu ceea ce primesc în schimb. 
Percepţia de echitate este însă influenţată puternic şi de ceea ce se 
crede că primesc ceilalţi. Să ne imaginăm că un angajat primeşte un 
salariu mult mai mare decât cel pe care 1-a visat vreodată, meritat de 
altfel. Angajatul va fi mulţumit până în momentul în care va 
descoperi că altcineva, cu aceleaşi condiţii de studii, experienţă, 
performanţe, primeşte un salariu şi mai mare. Va apărea o stare de 
nemulţumire, o serie de întrebări şi, în general, o stare de 
dezinteresare. 

Un asemenea exemplu stă la bara teoriei echităţii, regăsită în 
plan practic pe următoarele coordonate: 

- în judecarea nivelului compensaţiilor, angajatul nu are în 
vedere un etalon, ci va compara retribuţia lui cu cea a unei 
persoane aflată într-o situaţie similară; 

- inechitatea apare atunci când un angajat consideră inegal 
raportul dintre ceea ce oferă şi ceea ce primeşte; 

- inechitatea creează o tensiune pe care angajatul încearcă să o 
înlăture; 

- de obicei, percepţia de inechitate în sensul unei remuneraţii 
mai mici este mai des întâlnită decât invers; mai uşor 



96 
 

acceptat un salariu mai marc care dă naştere unei motivaţii 
puternice, decât situaţia inversă care este intolerabilă. 

Factorii care contribuie la percepţia unui angajat asupra 
contribuţiei sale în activităţile organizaţiei sunt: abilităţile, educaţia, 
experienţa şi efortul. De asemenea, pot fi luate în considerare şi 
vechimea, disponibilitatea, loialitatea, sau chiar sociabilitatea. Cu 
toate acestea, în percepţia inechităţii, factorii care intervin sunt 
deseori subiectivi. Pentru un angajat, poate fi irelevant gradul de 
educaţie şi, în consecinţă, poate desconsidera decizia de avansare a 
altei persoane pe baza acestui criteriu. De aceea se recomandă ca un 
manager să înţeleagă percepţiile distorsionate şi să încerce să-şi 
creeze o imagine de om corect în faţa subalternilor. Schimbul ce 
urmează să fie evaluat din punct de vedere al echităţii, se bazează pe 
contribuţiile pe care le aduc cele două părţi. 

Pe lângă utilizarea raporturilor de echitate, managerul mai 
poate apela în influenţarea comportamentului angajaţilor la factori 
cum ar fi: teama, banii şi competiţia. Teama ca stare de spirit în 
rândul angajaţilor este total neproductivă din punct de vedere 
motivaţional. Frica demoralizează şi nu creează decât pe termen 
scurt, performanţele dorite. Teoria clasică a organizaţiilor se bazează 
în principal, pe forţa coercitivă şi sancţiuni, dar aceasta creează 
ostilitate din partea angajaţilor, concomitent cu reducerea iniţiativei, 
a creativităţii şi a loialităţii. Teama poate fi un bun motivator în 
acele situaţii în care managerul este pus în faţa unei noi provocări, a 
unor riscuri necunoscute, ca o reacţie de apărare. Teama nu este un 
factor totalmente negativ, dar ideal este să fie utilizat doar în 
subsidiar, atunci când toate celelalte eforturi motivaţionale nu dau 
rezultate. 

Banii sunt văzuţi extrem de diferit de către angajaţi, chiar 
dacă sunt de regulă principalul motivator pentru desfăşurarea unei 
activităţi. Plecând de la piramida nevoilor a lui Maslow, putem 
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identifica banii ca un mijloc primar de satisfacere imediată a 
nevoilor de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, etc. La un alt nivel, banii 
reprezintă siguranţă, statut social, putere sau prestigiu. Aşa cum 
nevoile oamenilor sunt în continuă schimbare, şi banii capătă 
însemnătate diferită în timp. Cu toate acestea, problema stringentă 
pe care o întâlnim este legată de „preţul" care trebuie plătit. De 
exemplu, un agent de vânzări poate refuza să promoveze un produs 
prost, chiar cu perspectiva unor câştiguri mari, de teama de a nu-şi 
pierde reputaţia. Intr-o altă situaţie, atracţia banilor poate interfera 
cu nevoia de sănătate - un angajat poate refuza un post mai bine 
plătit, dar care prezintă riscuri mari de accidente. 

Competiţia, este prin definiţie puternic motivatoare. Nevoia 
de competiţie este adânc implantată în conştiinţa umană, iar sub 
presiunea concurenţei, managerii şi angajaţii sunt motivaţi să 
realizeze cele mai performante produse. Ca orice motivaţie, 
concurenţa oferă oamenilor un sens pentru efortul depus şi dă 
satisfacţie atunci când scopul a fost realizat. Efortul şi osteneala 
devin astfel, mai uşor acceptabile. A concura cu adversari pe aceeaşi 
mărime constituie un stimulent important al ego-ului. Competiţia 
contribuie la consolidarea valorii personale şi a încrederii în sine, 
variabile cheie ale succesului individual şi organizaţional. În cadrul 
aceleaşi organizaţii, competiţia indusă între grupurile de muncă 
trebuie privită însă, cu atenţie. 

Grupul, prin sistemul de valori pe care îl împărtăşeşte, are 
tendinţa de uniformizare. Cei care îşi etalează succesele sau care au 
tendinţa de a se evidenţia tind să fie marginalizaţi, cu consecinţe 
dintre cele mai nefavorabile. În grupul de muncă, de obicei, 
abilităţile sunt astfel distribuite încât cei mai mulţi lucrători au 
valoare medie. Chiar dacă există persoane cu capacităţi deosebite, 
iniţiativa lor va fi descurajată. Pe de altă parte, managerii trebuie să 
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menţină concurenţa între limite normale pentru a nu deveni 
distructivă şi a nu afecta spiritul competitiv benefic. 

4.5. Metode şi mijloace materiale 
Recompensarea angajaţilor este un instrument important al 

managementului prin care se influenţează eficienţa activităţii unei 
firme. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă 
necesită schimbări esenţiale şi în domeniul recompensării resurselor 
umane. 

4.5.1. Salarizarea 
Salariul reprezintă suma primită pentru munca desfăşurată 

sau pentru rezultatele obţinute de un angajat într-o anumită unitate 
de timp (oră, zi, săptămână, lună, an). 

Astăzi, în multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului 
resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate 
cu strategiile în domeniul salarizării, care servesc drept fundament 
pentru elaborarea politicilor salariale privite, în general, ca 
instrumente specifice, operaţionale de realizare a obiectivelor 
strategice. Politicile salariale constituie din acest punct de vedere un 
ansamblu de decizii de acţiune direcţionale privind obiectivele pe 
care orice organizaţie şi le propune în domeniul salarizării precum şi 
mijloacele adecvate de realizare a acestora. 

O politică salarială eficientă este necesară, în primul rând, să 
se înscrie în politica de ansamblu a firmei şi să răspundă, pe de o 
parte, obiectivelor generale, iar pe de altă parte, să asigure 
accentuarea cointeresării salariaţilor nu numai pentru realizarea 
performanţelor individuale, ci pentru un aport sporit la performanţa. 

Deşi administrarea salarizării este, adesea, considerată ca o 
funcţie specializată, totuşi această activitate constituie după cum 
afirmă unii specialişti un domeniu de bază a managementului 
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resurselor umane33, iar dezvoltarea unei politici salariale sau 
abordarea pe baze ştiinţifice a acesteia este o activitate complexă 
care impune luarea în considerare a tuturor loturilor de esenţă ale 
salariului, a sarcinilor şi funcţiilor de bază ale acesteia, a corelaţiilor 
acesteia cu cele mai diferite variabile economice şi sociale, precum 
şi a implicaţiilor acestora asupra tuturor intereselor, de cele mai 
multe ori divergenţe ale angajaţilor. 

De aceea, politicile salariale nu trebuie să neglijeze nevoile şi 
scopurile fundamentale ale oamenilor, salariul fiind un mijloc de 
satisfacere nu numai a necesităţilor fizice şi biologice de bază ale 
angajaţilor ci şi un mijloc de a satisface nevoile sociale şi personale 
ale acestora. Aceasta, cu atât mai mult cu cât indivizii intră în 
organizaţii cu speranţa satisfacerii nevoilor personale. Organizaţiile 
au şi ele obiectivele lor, însă esenţialul pentru atingerea acestora 
constă în a şti să câştige serviciile angajaţilor, să-i motiveze pentru 
nivele înalte de performanţă, asigurându-se astfel că aceştia vor 
continua să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de organizaţie şi nevoile 
angajaţilor, acceptând nevoile acestora din urmă şi utilizându-le 
pentru a stimula participarea şi performanţa. 

Pentru firmă, determinarea salariului trebuie să satisfacă două 
condiţii: 

- minimizarea efectelor sale (costurile cu salariile să fie cât 
mai mici); 

- minimizarea impactului său (comportamentul salariaţilor). 
 

Principiile generale ale sistemului de salarizare 
Asemenea oricărui sistem, oricărui ansamblu şi oricărei 

instituţii juridice, sistemul de salarizare din România are propriile 
sale coordonate, propriile sale principii. Aceste principii reprezintă, 

                                                
33 Manolescu, A. – „Managementul resurselor umane”, Ed. R.A.I., Bucureşti, 1998, p.108 
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pe de o parte, chintesenţa reglementărilor, normelor şi principiilor 
din domeniul salarizării, iar pe de altă parte, ele constituie adevărate 
jaloane în aplicarea şi interpretarea legislaţiei în materie şi în 
soluţionarea eventualelor conflicte. 

Cât priveşte numărul şi conţinutul acestor principii, opiniile 
specialiştilor diferă, această situaţie fiind explicabilă în contextul în 
care cadrul legislativ al sistemului de salarizare este încă 
neconsolidat, cunoscând o evoluţie dinamică şi destul de sinuoasă. 

Astfel, în lucrările de referinţă în materie se disting şase 
principii34: 

- la egală muncă, salariu egal; 
- salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor; 
- salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia (meseria) 

îndeplinită; 
- salarizarea este diferenţiată după cantitatea şi calitatea 

muncii; 
- salarizarea este în raport cu condiţiile de muncă; 
- caracterul confidenţial al salariului. 
De asemenea una din primele lucrări consacrate după 1989 

examinării noului sistem de salarizare, evidenţiază patru principii35: 
- cointeresarea fiecărui salariat la sporirea eficienţei 

economice a activităţii individuale printr-o reală motivaţie 
a muncii; 

- stabilirea sistemului de salarizare prin negocieri colective; 
- creşterea ponderii părţii variabile în totalul veniturilor din 

salarii; 
- asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor. 
Alţi specialişti consideră că la baza sistemului de salarizare 

stau şase principii: 
                                                
34 Dorneanu, V. – „Raporturi de muncă”. Nr. 8 (32) din 1999, pag. 13 
35 Brehoi, G., Popescu, A. – „Noul sistem de salarizare”, Ed. Scripta, Bucureşti, 1991, pag. 11-16 
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- la muncă egală, salariu egal; 
- salarizarea diferenţiată după cantitatea muncii; 
- salarizarea diferenţiată după calificarea profesională; 
- salarizarea diferenţiată după calitatea muncii; 
- salarizarea diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă; 
- caracterul confidenţial al salariului. 
La o analiză atentă se poate constata că sub aspect global 

principiile prezentate sunt conjugate, deosebindu-se mai ales prin 
relevarea unor nuanţe, prin abordări diferite. Sub aspect ştiinţific şi 
practic, toate sunt utile, pertinente şi relevante în realizarea 
funcţiilor specifice unor principii fundamentale. 

În România, dreptul la muncă constituie un drept fundamental 
al tuturor cetăţenilor, garantat prin Constituţie. Fiecare cetăţean are 
dreptul şi îndatorirea de a desfăşura o activitate utilă societăţii, care 
să-i asigure mijloacele necesare existenţei şi dezvoltării spirituale. 
Munca reprezintă criteriul fundamental de apreciere a contribuţiei 
fiecărei persoane la progresul societăţii. De aceea, sistemul de 
salarizare se bazează pe principiul repartiţiei după cantitatea, 
calitatea şi importanţa socială a muncii prestate de fiecare salariat în 
funcţie de contribuţia fiecăruia la dezvoltarea producţiei materiale şi 
spirituale a întregii societăţi şi de rezultatele concrete obţinute în 
muncă. 

Pentru a se asigura o motivaţie şi o cointeresare în muncă şi 
pentru a se efectua o repartizare echitabilă a veniturilor destinate 
remunerării, trebuie să se ţină seama de o serie de principii generale 
ale salarizării. 

 
a) Formarea salariului este supusă mecanismelor pieţei 

muncii şi implicării agenţilor economico-sociale.  
Aceasta înseamnă că salariul rezultă în principal, din raportul 

care se formează pe piaţa muncii între oferta şi cererea de muncă, 
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variaţiile acestor două componente (cererea şi oferta) determinând 
variaţii ale salariului. 

Mecanismele de stabilire a salariului, însă, nu mai sunt astăzi 
acelea ale concurenţei perfecte sau ale economiei liberei concurenţe, 
când nivelul salariului se determină numai din raportul cererii cu 
oferta. In prezent, salariul se stabileşte prin participarea pe lângă 
cerere şi ofertă, a sindicatelor şi a statutului, a căror acţiune şi 
intervenţie în materie de salarizare, se înscrie în limitele unor norme 
şi competenţe de ansamblu. 

 
b) Principiul negocierii salariilor. 
Negocierea este considerată unul dintre elementele esenţiale 

ale politicii sociale, în general, şi ale politicii salariale în special, 
care desemnează procesul complex de realizare a unor contracte, 
convenţii sau acorduri între cei care generic au fost numiţi "parteneri 
sociali". Este vorba de fapt, de un dialog între diferiţi parteneri 
economico-sociali în care se confruntă argumente privitoare la 
raporturile de muncă şi care urmăreşte realizarea unui echilibru de 
forţe la un moment dat sau a unui echilibru între aspiraţiile 
salariaţilor şi nevoile societăţii, ce sunt consemnate, în cele din urmă 
în clauzele unui contract colectiv de muncă. Fundamentul sistemului 
de contracte colective de muncă îl constituie negocierile la nivelul 
agenţilor economici, în cadrul cărora se negociază toate condiţiile de 
muncă şi de salarizare, care nu modifică mecanismul de funcţionare 
a pieţei muncii, ci reprezintă valenţe noi ale cererii şi ofertei. 

 
c) Principiul fixării salariului minim. 
Având în vedere că salariul minim constituie un element 

fundamental al sistemului de salarizare iar dimensiunea sa un 
element modelator al echilibrului economico-social, acest principiu 
este astăzi larg admis, cu toate că metodele aplicate sunt foarte 
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diferite, şi în unele cazuri, controversate. Conform "Declaraţiei 
universale a drepturilor omului", orice om care munceşte are dreptul 
la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, 
cât şi familiei sale, o existenţa conformă cu demnitatea umană şi 
completată, la nevoie prin alte mijloace de protecţie socială. 

Cu toate că stabilirea unui salariu minim în măsură să asigure 
un minimum de trai civilizat apare pe deplin justificată, în practica 
aplicării acestui principiu, apar, totuşi numeroase dificultăţi, 
deoarece există o paletă foarte largă de abordare a problematicii 
respective, nu s-a găsit încă un mijloc relativ obiectiv, general 
admis, pentru a determina nevoile exacte care trebuie să fie 
acoperite prin salariul minim. Nivelul salariului minim trebuie astfel 
stabilit încât să nu genereze un fond de salarii care să depăşească 
capacitatea de plată sau să nu permită o creştere a salariilor fără 
acoperirea materială necesară în produse şi servicii pe piaţă. 

 
d) La muncă egală, retribuţie egală 
Este unul dintre principiile de bază ale salarizării care are o 

utilitate practică deosebită deoarece oferă baza sau punctul de 
plecare pentru determinarea salariilor. Acest principiu este enunţat 
în "Declaraţia universală a drepturilor omului" în care se arată că : 
"toţi oamenii fără nici o discriminare, au dreptul la un salariu egal 
pentru o muncă egală". De asemenea. Constituţia ţării noastre 
consfinţeşte principiul salariului egal la muncă egală, fără nici un fel 
de discriminare de sex, rasă, religie, convingeri politice, etc. 
Aplicarea acestui principiu în sistemul de salarizare se reflectă în 
faptul că nu sunt prevăzute salarii stabilite pe astfel de criterii, ci 
numai după timpul lucrat, nivelul de pregătire şi condiţiile de 
muncă. Nivelul salariului fiind astfel determinat, aplicarea acestui 
principiu constituie cea mai bună garanţie a stabilirii unor salarii 
echitabile. 
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e) Retribuirea diferenţiată în raport cu calitatea muncii 
prestate. 

Aportul individual adus în cadrul unui proces social de muncă 
de persoane cu acelaşi nivel de calificare poate fi diferit. Prin 
realizarea sarcinilor individuale de muncă la un nivel calitativ 
superior se creează premise ca întregul colectiv de muncă să obţină 
rezultate superioare. Aplicarea principiului salarizării după calitatea 
muncii se reflectă în sistemul de salarizare prin prevederea unor 
premii pentru realizarea pe perioade îndelungate de produse 
superioare calitativ sau a altor premii speciale pentru calitate. 

 
f) Retribuire diferenţiată în funcţie de calificarea muncii.  
Fixarea salariilor, îndeosebi în funcţie de nivelul de calificare 

profesională este o practică larg răspândită şi acceptată în multe ţări. 
Conform acestui principiu, cu cât nivelul de calificare a muncii 
prestate este mai ridicat, cu atât creşte şi nivelul salariului ce se 
acordă. Această diferenţiere constituie unul din mijloacele prin care 
se asigură ca remunerarea să ţină seama şi de calitatea muncii 
prestate. De asemenea, această diferenţiere are o influenţă pozitivă 
în creşterea cointeresării personalului în ridicarea nivelului de 
calificare prin diferite mijloace de formare şi perfecţionare prin 
studiul individual şi acumulare de experienţă. 

 
g) Retribuirea diferenţiată în funcţie de importanţa şi 

însemnătatea economică a diferitelor ramuri de activitate. 
Pe baza acestui principiu se asigură salarii mai mari 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în ramurile de bază, de 
care depinde dezvoltarea întregii economii naţionale, în vederea 
atragerii şi permanentizării cadrelor în aceste sectoare de activitate. 
Pe baza aceluiaşi principiu , diferenţierea retribuţiilor se face şi pe 
întreprinderi în cadrul aceleiaşi ramuri, în funcţie de importanţa lor, 
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acordându-se salarii mai mari personalului care realizează produse 
de înaltă tehnicitate, pe baza celor mai avansate tehnologii. 

 
h) Retribuire diferenţiată în funcţie de condiţiile de 

muncă. 
În domeniile de activitate, unde munca se desfăşoară în 

condiţii deosebite (subteran, altitudine, medii nocive, zone izolate, 
etc.) se acordă personalului salarii mai mari. Diferenţa de salar are 
rolul atât de a acoperi cheltuielile suplimentare necesare reproducţiei 
forţei de muncă, precum şi de a stimula atragerea şi permanentizarea 
cadrelor în aceste sectoare, cu condiţii de muncă dificile. 

 
i) Diferenţierea retribuţiei în funcţie deforma de 

salarizare. 
Aplicarea acestui principiu are în vedere, pe de o parte, faptul 

că nu toate formele de salarizare îmbină în aceeaşi măsură cele două 
laturi cointeresării materiale: recompensarea şi răspunderea 
materială, iar pe de altă parte, ţine seama de faptul că formele de 
salarizare asigură un grad diferit de încadrare în îndeplinirea 
sarcinilor de muncă. Astfel, reţelele tarifare ale muncitorilor sunt 
diferenţiate pentru munca în acord faţă de cea în regie. 

 
j) Asigurarea unui raport echitabil între salariul minim şi 

cel maxim. 
Acest raport se stabileşte pentru fiecare etapă de dezvoltare a 

economiei naţionale, ţinând seama atât de posibilităţile de 
constituire a fondului de consum, cât şi de nevoile de reproducţie a 
resurselor umane. 
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Sisteme de salarizare 
Indiferent de principiile pe care le are în vedere, sistemul de 

salarizare este unul din mijloacele care permite să se acţioneze 
asupra comportamentului angajaţilor unei organizaţii pentru 
asigurarea bunului mers al acesteia. 

De asemenea, într-un sens şi mai general, sistemul de 
salarizare poate fi considerat unul din mecanismele de armonizare a 
exigenţelor, obiectivelor şi aşteptărilor contradictorii care intervin în 
funcţionarea organizaţiilor. 

În literatura de specialitate se menţionează faptul că, sistemul 
de salarizare de bază reflectă tonul sau atmosfera din întreaga 
organizaţie. Dacă sistemul salarial de bază este perceput ca fiind 
corect şi echitabil, atunci întreaga organizaţie este văzută în aceeaşi 
lumină. 

Obiectivul prioritar al oricărui sistem de salarizare este de a 
stabili o structură şi un sistem de plată echitabil pentru toţi angajaţii 
în concordanţă cu munca sau activitatea lor şi cu nivelul de 
performanţă pe care îl ating. 

Toate sistemele de salarizare stabilesc sub o formă sau alta, 
într-un mod sau altul, o legătură între câştig şi rezultate, între salariu 
şi performanţă. Oricare ar fi principiile care stau la baza sistemului 
de salarizare se aşteaptă, în general, ca angajatul să realizeze un 
anumit nivel de performanţă pentru a-şi păstra postul şi, aproape 
peste tot, promovarea într-un post mai bine plătit este subordonată 
rezultatelor obţinute. 

Sistemele de salarizare legate de rezultate se bazează pe o 
idee simplă şi foarte răspândită a motivaţiei umane care constă în 
aceea că, dacă angajatul este interesat de bani şi se oferă un surplus 
de remuneraţie pentru un surplus de efort, el este dispus să realizeze 
acest efort. 
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Cu toate acestea, în literatura de specialitate se menţionează 
patru aspecte care fac dificilă introducerea sistemelor de salarizare 
legate de rezultate36: 
 

1. Plata nu este percepută ca rezultat al performanţei 
Se are în vedere faptul că mulţi patroni adoptă o politică de 

confidenţialitate în practicarea plăţilor, însă confidenţialitatea ce 
acoperă criteriile de salarizare poate determina pe angajaţi să creadă 
că nu există o relaţie directă între salariu şi rezultate. De fapt, acest 
lucru duce la părerea că unele consilii de administraţie sau unii 
manageri încearcă să ascundă anumite practici manageriale greşite 
în acest domeniu. 

 
2.  Evaluările performanţelor sunt privite ca fiind subiective. 

Dacă evaluările performanţelor se bazează pe criterii 
subiective şi nu pe criterii obiective, mulţi angajaţi consideră că 
acestea pot fi părtinitoare. Deoarece există dovezi concludente care 
susţin această părere, unele studii sugerează că problema poate fi 
depăşită dacă criteriile de evaluare a rezultatelor sunt bine definite. 
Când evaluările realizărilor sunt privite ca părtinitoare, atunci 
sistemul de salarizare legat de rezultate este dificil de introdus. De 
asemenea, dacă angajaţii consideră evaluările ca fiind arbitrare, 
există un slab stimulent ca realizările să se îmbunătăţească. 

 
3. Recompensele nu sunt privite ca recompense 

Această problemă este expusă într-un studiu referitor Ia mai 
multe grupe de profesii dintr-un număr de firme. Angajaţii au fost 
puşi să se grupeze în funcţie de realizări comparativ cu alţi angajaţi 
care fac aceeaşi muncă. În toate grupele de profesii, peste 95% din 

                                                
36 Abrudan, M. – „Managementul resurselor umane – note de curs”, Oradea, 2001, pag. 167-168 
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angajaţi s-au clasat ei înşişi peste medie. În fiecare grupă de profesii, 
cel puţin 68% din angajaţi s-au considerat ca făcând parte din cei 
mai buni. Din punct de vedere statistic, acest lucru este imposibil, 
însă este important faptul că angajaţii aşteaptă o creştere a salariului 
în egală măsură cu performanţa percepută şi consideră că nu o 
primesc chiar dacă patronul crede că a fost acordată. 

 
4. Organizaţiile nu reuşesc să ia în considerare alte surse de 

motivaţie decât banii. 
Una din dificultăţile întâmpinate în salarizare o constituie 

concepţia că banii sunt un remediu universal capabil să compenseze 
toate celelalte probleme de organizare. Prin urmare, există tendinţa 
multor manageri de a aşeza banii pe locuri inferioare, deoarece 
comportamentul uman este mult mai complex decât sugerează 
teoria, iar banii sunt numai una din numeroasele surse posibile să 
răsplătească sau să penalizeze pe cei cu răspundere individuală în 
procesul muncii. 

Condiţiile diferite în care îşi desfăşoară activitatea personalul 
din diverse ramuri ale economiei naţionale şi chiar în cadrul aceleaşi 
ramuri sau firme, impun ca sistemul de salarizare să ţină seama de 
ele. 

Din punct de vedere al elementelor specifice utilizate, 
distingem următoarele sisteme de salarizare aplicate în ţara 
noastră37: 

Sistemul de salarizare a muncitorilor calificaţi pe categorii de 
încadrare 

1. Sistemul de salarizare a muncitorilor calificaţi pe funcţii 
2. Sistemul de salarizare a muncitorilor necalificaţi 
3. Sistemul de salarizare a personalului TESA 

                                                
37 Novac, E., Sărătean, E., Abrudan, D. – „Managementul resurselor umane”, Ed. Mirton, Timişoara, 
1998, p.99 



109 
 

4.5.2. Recompensele indirecte 
Recompensele indirecte se împart în două categorii: 
- recompense indirecte curente; 
- recompense indirecte pentru foştii angajaţi. 
 
Recompensele indirecte curente cuprind: plata timpului 

nelucrat (durata limitată a zilei de lucru, durata săptămânii de lucru 
şi a lunii, sărbătorile legale, zilele libere ocazionate de evenimente 
personale, concediul de odihnă, concediul fără plată, alte elemente 
ale timpului nelucrat), alte înlesniri speciale ale angajaţilor (produse 
şi servicii din profilul unităţii acordate în mod gratuit, facilităţi 
pentru petrecerea timpului liber, alte elemente de protecţie socială 
(acordarea unei mese gratuite tuturor angajaţilor, subvenţionarea 
mesei la cantină, echipament de protecţie gratuit sau la preţ redus, 
alimentaţie de protecţie pentru angajaţii din locurile de muncă cu 
condiţii grele şi nocive, plata integrală sau a unei părţi a preţului 
transportului personalului la şi de la serviciu, constituirea unor 
asociaţii de credit pentru angajaţi)), asigurarea de sănătate (asistenţa 
medicală gratuită în unitate, plata concediului medical, gratuitatea 
serviciilor medicale), protecţia salariaţilor (recompensarea unor 
situaţii care ar duce la diminuarea bruscă a veniturilor. De exemplu: 
boli profesionale, invaliditate totală sau parţială permanentă). 

Recompensele pentru foştii angajaţi se referă în special, la 
protecţia şomerilor (ajutorul de şomaj, ajutorul social, asigurarea de 
sănătate). Aceste forme de protecţie socială sunt asigurate din 
fondurile speciale la care contribuie: angajatul (prin plata unui 
procent din salariu), unitatea (prin plata unor procente din salarii) şi 
bugetul statului. 
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4.5.3. Retribuirea preferenţială 
Indiferent de nivelul standard al retribuirii, implementarea 

unei politici de retribuire preferenţială a performanţelor care 
depăşesc media, stimulează motivaţia pentru performanţă. Evident, 
pentru salariaţii cu o situaţie materială mai precară, acest mijloc 
motivaţional prezintă o importanţă mai mare comparativ cu 
impactul avut asupra celor care au rezolvate problemele 
fundamentale de existenţă. 

Există mai multe metode de salarizare preferenţiale ce vizează 
motivarea salariaţilor pentru performanţă. 

Cele mai cunoscute şi utilizate sunt38: 
1. „Piece work" reprezintă remunerarea cu sumă fixă pe 

unitate de produs, utilizată aproape exclusiv în cazul angajaţilor 
sezonieri, deoarece determină o fluctuaţie dramatică a câştigurilor 
angajaţilor, lucru care diminuează sentimentul de securitate al 
acestora. Pe de alta parte orice schimbare în schema generală de 
retribuţii necesită o recalculare a plăţii per unitate. 

2. „Bonus plan" reprezintă o retribuţie orară standard pentru 
un nivel standard al performanţei, creşterea performanţei peste acest 
nivel determinând o creştere progresivă, proporţională sau regresivă 
a retribuţiei. Această metodă are de asemenea aplicabilitate limitată 
deoarece nu există metode de evaluare atât de exacte care să permită 
o cuantificare obiectivă a rezultatelor şi performanţelor individuale, 
acestea depinzând atât de performanţele acestora cât şi de condiţiile 
de mediu. 

3. Salariile de merit reprezintă o metodă de stimulare a 
motivaţiei pentru performanţă care presupune creşteri salariale 
periodice în afară de cele aferente vechimii sau indexării inflaţiei, 
bazate pe evaluarea subiectivă a performanţelor angajaţilor. O 

                                                
38 Ţăran, N. – „Managementul inovaţiei”, Ed. Amarcord, Timişoara, 1995, p.89 
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asemenea evaluare se poate realiza atât pe cale ierarhică cât şi 
printr-un program sistematic de evaluare a input-urilor tuturor 
angajaţilor. în ambele cazuri apar însă destule prilejuri de contestare 
şi de neînţelegere între cei care sunt implicaţi în asemenea evaluări. 
Astfel acest sistem poate fi aplicat doar în cazul în care 
performanţele sunt uşor măsurabile sau când calitatea 
managementului este ridicată. 

În afara acestor tehnici, în practică se regăsesc şi alte metode 
salariale de motivare a angajaţilor precum: dreptul de a cumpăra sau 
de a vinde acţiuni în condiţii preferenţiale, plata cheltuielilor de 
instruire profesională etc. 

4.6. Metode şi mijloace nonmateriale 
Alături de metodele şi mijloacele de motivare materiale se 

utilizează o serie de metode nonmateriale, care vin ca o completare 
la cele materiale sau, uneori, chiar la înlocuiesc pe acestea. 
Companiile care au experimentat aplicarea acestora au înregistrat un 
succes în ceea ce priveşte rezultatele obţinute. 
Astfel, printre acestea se regăsesc: 

• Metoda Marble; 
• Grupurile autonome; 
• Managementul prin obiective; 
• Îmbogăţirea posturilor; 
• Competiţia; 
• Feedback sau strategii de furnizare de informaţii; 
• Legitimitatea cererii. 

4.6.1. Metoda Marble 
Acest model, elaborat de firma de consultanţă "John Brady 

Design Consulting" din Pittsburg, îşi propune dezvoltarea şi 
monitorizarea colaborării între angajaţi şi motivarea lor, contribuie 
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la creşterea spiritului de echipă şi apartenenţei la grup, evaluează 
motivaţia angajaţilor de a colabora şi a se ajuta chiar în afara 
atribuţiilor stricte în scopul atingerii performanţelor. 

Metoda "Marble" se aplică astfel: la începutul anului fiecare 
angajat primeşte o cupă conţinând 12 bile de o anumită culoare. 

Dacă cineva dă o mână de ajutor sau are un rezultat deosebit, 
colegii îi oferă o bilă. Având în vedere că toţi dispun doar de 12 bile 
pe un an întreg, nici o bilă nu se distribuie uşor, astfel procesul 
căpătând o valoare specială. Fiecare bilă are aceeaşi importanţă, 
indiferent dacă a fost oferită de un manager sau de un subordonat 
oarecare. Singura regulă este că nu există două persoane care au cele 
12 bile de aceeaşi culoare. Angajaţii au obligaţia de a expune cupa 
cu bile într-un loc vizibil în biroul lor. La sfârşitul anului se 
organizează o întâlnire cu toţi angajaţii, unde fiecare va arăta bilele 
primite. 

Se pot acorda premii mai mult sau mai puţin valoroase (de 
exemplu, bila de aur), dar nu acest lucru contează, ci recunoaşterea 
în public a meritelor. 
Toţi sunt câştigători: cei care au acordat bile deoarece înseamnă că 
au ajutat, cei care au primit bile şi compania în general, care a 
câştigat un climat de muncă favorabil, angajaţi colaboratori, 
creşterea performanţelor şi o competiţie ce poate oferi un plus 
culturii organizaţionale a firmei. 

4.6.2. Grupurile autonome 
Grupurile autonome reprezintă grupurile cărora li s-au 

încredinţat responsabilităţi într-un anumit domeniu, fără a se institui 
o supraveghere zilnică. 

În cadrul firmei Volvo, de exemplu, s-au constituit grupuri 
autonome de lucru (formate din aproximativ 20 muncitori), fiecare 
responsabile de operaţiile de asamblare a unei maşini de la început 
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până la sfârşit. S-a demonstrat că prin acest sistem, timpul de 
producere a unui automobil s-a redus cu 40%, viteza de rotaţie a 
stocurilor a crescut de la 9 la 22 pe an iar defectele s-au redus cu 
35%. 

Ca modalitate de motivare acest sistem oferă anumite 
avantaje: 

- viziune de ansamblu asupra sarcinii; 
- mai mare autonomie şi libertate de decizie; 
- accentuează simţul de responsabilitate; 
- resimţirea muncii depuse; 
- feed-back-ul direct; 
- interferenţa substructurilor; 
- realizarea delegării; 
- distanţa ierarhică mai mică; 
- fluxul informaţional mai rapid; 
- comunicarea mai eficientă, axată pe sarcină. 

Ca limită a metodei se poate aminti: concurenţa prea 
puternică între diferitele echipe ce poate duce la formarea unor 
culturi de grup ce prezintă rupturi faţă de cultura organizaţională a 
firmei. 

Acest model corespunde, în schimb, perfect tendinţei generale 
de descentralizare a firmei mari. 

4.6.3. Managementul prin obiective 
Această metodă constituie cel mai bun mijloc de armonizare a 

obiectivelor individuale cu cele de grup.39 
Aplicarea sa presupune parcurgerea următoarelor etape: 

a) subalternii fac propuneri concrete privind obiectivele 
pe care urmează să le realizeze în concordanţă cu 

                                                
39 Dănăiaţă, I., Bibu, N., Predişcan, M. – „Management – bazele teoretice”, Ed. Mirton, Timişoara, 2002, 
p.258-267 
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anumite obiective strategice ale firmei. Se propun 
criterii în funcţie de care să le fie apreciat nivelul 
performanţei, salariului. 

b) cauzele care au determinat succesul sau eşecul 
activităţilor sunt analizate periodic de către manageri şi 
subalterni, analizând-se totodată distribuţia timp - efort 
- performanţă, 

c) se adoptă pe cale ierarhică noi obiective, discutate şi 
acceptate în prealabil de către subalterni. 

Managementul prin obiective implică ca metodă, trei tipuri de 
obiective: 

1. obiective valabile pentru toţi ( ex. creşterea calităţii, 
promovarea companiei etc); 

2. obiective specifice diferitelor compartimente funcţionale 
(ex. marketing, resurse umane); 

3. obiective individuale. 
Caracteristica managementului prin obiective o reprezintă 

integrarea succesivă, de jos în sus a obiectivelor şi 
responsabilităţilor manageriale. 

Această abordare permite o mai bună identificare şi 
determinare a performanţelor individuale şi de grup, creşte 
implicarea şi se accentuează apartenenţa la firmă. 

4.6.4. Îmbogăţirea postului 
Un alt mod de îmbunătăţire a unui mediu de lucru monoton, 

lipsit de provocări şi nemotivant îl reprezintă programul de lărgire a 
posturilor al lui Herzberg. Herzberg a împărţit factorii de muncă în 
factori de satisfacţie şi factori de motivare. Oamenii pot fi satisfăcuţi 
sau nesatisfăcuţi de factori ca salariul, beneficiile sau condiţiile de 
muncă, dar acestea nu îi pot motiva pe muncitori. Motivarea face 
apel la sentimente mai adânci de creştere şi dezvoltare. Acordarea 
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unei mai mari atenţii factorilor de satisfacţie dintr-o situaţie (plată, 
condiţii de muncă, relaţii umane) îi pot determina pe oameni să fie 
mai satisfăcuţi (sau mai puţin nesatisfăcuţi), dar nu va determina 
creşterea performanţelor decât dacă are loc îmbogăţirea postului. 
Postul, prin structura sa, trebuie să ofere mai multe provocări, 
posibilitatea de dezvoltare personală sau profesională, mai multă 
recunoaştere şi o senzaţie mai puternică a contribuţiei. 

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

Dacă este aleasă varianta îmbogăţirii postului, managerul 
trebuie să decidă în continuare să le permită oamenilor să îşi 
revizuiască munca şi să vadă dacă îşi pot crea singuri un mediu de 
lucru mai bogat, sau este nevoie de angajarea unui expert în 
îmbogăţirea postului. Cercetările în psihologia sistemelor de valori 
au arătat că oamenii diferă prin lucrurile pe care pun preţ. 

Ceea ce unor oameni le pare îmbogăţirea postului nu oferă 
aceeaşi impresie altora. Aşa stând lucrurile, un proces cu o mai mare 
eficacitate în îmbogăţirea posturilor presupune să permitem 
oamenilor să stabilească ce schimbări ale postului ar constitui 
provocări pentru ei. 

A cere muncitorilor să rezolve acest aspect presupune 
conectarea lor cu două procese motivatoare – implicarea şi 
îmbogăţirea postului. Dacă managerul alege acest traseu, este 
imperativ să fie pregătit să accepte modificările recomandate. În 
situaţia în care oamenii depun timp şi energie pentru a furniza noi 
idei, iar cei care au autoritate le resping, acest lucru va determina 
dezamăgiri. Limitele schimbărilor care urmează a fi făcute trebuie să 
fie stabilite încă de la început, astfel încât oamenii să cunoască 
parametrii în care pot acţiona. 
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4.6.5. Competiţia 
O strategie folosită în mod uzual în anumite arii ale 

organizaţiilor presupune aşezarea pe poziţii de concurenţă a unor 
indivizi sau a unor unităţi. Se pleacă de la ideea că oamenii vor fi 
motivaţi să îşi crească performanţele în situaţia în care li se va oferi 
posibilitatea de a câştiga.40  

Dovezile privind eficacitatea competiţiei interne sunt 
neconcludente. Indivizii cu spirit de competiţie dezvoltat sunt 
motivaţi de oportunitatea de a se supune unui test prin raportare la 
alţii şi de a câştiga. Alţii sunt intimidaţi de competiţie, devin 
neliniştiţi şi au performanţe scăzute în situaţii de competiţie. 

Au fost studiate efectele abordării câştig/câştig faţă de cea 
câştig/pierdere ale competiţiei. O competiţie/întrecere de tipul 
câştig/pierdere este o competiţie în care, pentru ca cineva să câştige, 
este nevoie ca altcineva să piardă. În această categorie intră 
competiţiile de vânzări – dacă cei 30% dintre vânzători (cei cu cele 
mai bune vânzări) merg într-o excursie, ceilalţi 70% nu merg.  

Competiţiile câştig/pierdere pot degenera uşor în situaţii de 
tip pierdere/pierdere când unii dintre concurenţi decid că dacă ei 
trebuie să piardă, se vor asigura că vor avea de pierdut şi ceilalţi. 
Pentru aceasta vor evita să furnizeze informaţii despre clienţi, 
despre tehnicile de vânzare etc. În timp ce unii agenţi de vânzare 
câştigă, compania pierde, deoarece nimeni nu a încercat să îi ajute 
pe ceilalţi să se descurce. În opoziţie, în organizaţiile comerciale 
care adoptă o strategie de colaborare şi sprijin puternic, de 
împărtăşire de informaţii în cadrul unor întâlniri şi de planificare 
efectivă, cresc vânzările tuturor. 

O strategie alternativă este crearea de oportunităţi pentru 
situaţia câştig/câştig, în care toată lumea are şansa de a câştiga. De 
                                                
40 Cornescu, V. şi colab. – „Management – de la teorie la practică”, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2004, 
p.109 
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exemplu, o întrecere în vânzări ar putea fi structurată în aşa fel încât 
toţi vânzătorii care îşi îmbunătăţesc performanţele în raport cu 
perioada anterioară (fie prin încasări mai mari, fie prin obţinerea de 
noi clienţi) să poată primi recompense. Un astfel de program 
permite colaborarea, eliminând individualizarea. 

4.6.6. Feedback sau strategii de furnizare de informaţii 
O altă modalitate de modificare a situaţiei o reprezintă 

trecerea de la o situaţie privativă de informaţii la o situaţie de 
îmbogăţire a informaţiilor. Furnizarea de informaţii poate constitui 
baza unui tip de competiţie informală între unităţi sau persoane, sau 
poate constitui baza recompenselor pentru cei implicaţi care pot 
simţi satisfacţia de a observa o creştere a nivelului de performanţe. 

Majoritatea programelor de modificare a comportamentului 
folosesc furnizarea de informaţii ca element important în obţinerea 
de performanţe mai ridicate. Pe măsură ce oamenii definesc 
obiective de îmbunătăţire a performanţelor, managerul urmăreşte 
schimbarea în ceea ce priveşte rezultatele, prezintă muncitorului 
aceste rezultate şi îl încurajează, laudă şi sprijină. Practica uzuală a 
îmbinării laudelor şi recunoaşterii cu furnizarea de informaţii 
reprezintă o schimbare a stilului pentru mulţi manageri, care petrec 
mai mult timp interacţionând cu subalternii. Acest lucru este o 
explicaţie suficientă pentru succesul programelor de modificare a 
comportamentului. 

Furnizarea de informaţii poate fi combinată cu abordarea 
interacţiunii directe situaţie în care vorbim despre feedback-ul direct 
acordat de şef subalternului, ca într-o şedinţă de evaluare a 
performanţelor, sau datele adunate de la subalterni, colegi şi 
superiori despre performanţele unei persoane, şi folosite pentru 
planificarea performanţelor. 
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Presupunerea de la care se pleacă în furnizarea de informaţii 
este aceea că feedback-ul creează o anumită tensiune internă 
persoanei care îl primeşte. Dacă feedback-ul indică faptul că 
persoana se descurcă mai prost decât credea este nevoie de creşterea 
nivelului de performanţe. Deşi feedback-ul oferă o motivaţie pentru 
schimbare nu există cercetări care să dovedească clar eficacitatea sa 
ceea ce ridică problema folosirii cu atenţie a acestei strategii. 

4.6.7. Legitimitatea cererii 
Uneori oamenii sunt influenţaţi să îşi modifice performanţele 

datorită faptului că cererea are sens şi pentru că o înţeleg (este în 
acord cu valorile şi interesele lor) se angajează în schimbarea 
comportamentului.41 

Pentru a putea folosi această strategie, managerul trebuie să 
deţină date şi informaţii pe baza cărora să poată explica necesitatea 
schimbării comportamentului. Pentru a-şi schimba comportamentul, 
oamenii trebuie să înţeleagă motivele acestei schimbări. Îi poate fi 
greu unui şef autoritar, care cerea oamenilor să se schimbe pentru că 
aşa spune el, să se adapteze unei strategii în care trebuie să se 
asigure că muncitorii înţeleg şi acceptă cererea. 

Unii manageri folosesc întâi abordarea bazată pe date 
raţionale. Ei prezintă informaţiile pe care se bazează cerinţa de 
schimbare, iar dacă subalternii nu reacţionează la raţionamente, 
managerii trec la strategia de rezervă: recompense, pedepse sau 
influenţă interpersonală. Dacă acest lucru se întâmplă prea des, 
muncitorii vor da impresia că acceptă poziţia managerului pentru că 
se tem să nu fie forţaţi mai târziu, dar schimbarea comportamentului 
nu va fi de durată. 

                                                
41 Cornescu, V. şi colab. – „Management – de la teorie la practică”, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2004, 
p.112 
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Strategia de influenţare directă pe care o adoptă un manager 
depinde parţial de sistemul de valori al managerului. Dacă 
managerul pune preţ pe relaţiile personale, se va folosi în mod 
conştient sau inconştient de acest punct de pornire în influenţarea 
subalternilor. Alţi manageri nu folosesc niciodată relaţiile personale 
ca modalitate de influenţare. 

Reversul îl constituie sistemul de valori al subalternului (sau 
al persoanei care se doreşte a fi influenţată). Dacă subalternii pun 
preţ pe primirea de date corecte şi pe permisiunea de a participa la 
luarea de decizii cu privire la modificarea performanţelor, atunci 
recompensele sau pedepsele ca mijloace de inducere a schimbării le 
vor displăcea. Managerii trebuie să fie la curent cu aceste schimbări, 
pentru a nu risca să se adreseze unor nevoi deja satisfăcute şi care nu 
îi mai preocupă pe angajaţi. 

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

CURRICULUM VITAE ŞI SCRISOAREA DE 
INTENŢIE 

 

5.1. Curriculum vitae 
 
Ce este un curriculum vitae ? Curriculum vitae constituie 

punctul de plecare în orice proces de selecţie. El mediază, de regulă, 
întrevederea dintre cel care îşi oferă serviciile şi reprezentanţii 
firmei care, într-o etapă ulterioară, vor realiza interviul de selecţie. 
Este utilizat şi ca mijloc de triere preliminară a candidaţilor. 
Curriculum vitae este considerat ca fiind unul dintre cele mai "la 
îndemână" procedee de evaluare, fiind bazat pe informaţii 
biografice. În acelaşi timp, este uşor de obţinut (poate fi trimis prin 
poştă) şi conţine date aparent uşor de interpretat, fiind documentul 
prin care cel ce selecţionează se convinge că potenţialul angajat este 
persoana cea mai potrivită pentru postul respectiv. 

De menţionat este faptul că un curriculum vitae nu este o 
autobiografie, ci un document concis care trebuie să acorde şansa 
unui interviu. Dacă este prea lung, ilizibil sau greoi există toate 
şansele să nu fie citit. 

Includerea lui în procesul de selecţie se justifică numai în 
următoarele situaţii: 

- în urma campaniei de recrutare, se înscriu pentru selecţie 
foarte mulţi candidaţi, iar condiţiile de primire şi de intervievare de 
care dispune firma sunt improprii. În această categorie intră 
organizaţiile mici şi mijlocii dar şi cele mari, care nu au o 
preocupare continuă în recrutarea şi selecţia personalului; 
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- exigenţele postului nu impun utilizarea unor criterii de 
selecţie care să facă necesară prezenţa candidatului (aspectul 
exterior, capacitatea de expunere orală etc); în această situaţie, 
pentru trierea preliminară, sunt preferate procedeele bazate pe 
întrevedere (interviul iniţial); 

- firma nu are elaborate tehnici mai riguroase de culegere şi 
exploatare a informaţiilor biografice cum ar fi formularul pentru 
angajare sau chestionarul biotipologic. 

Pentru candidat, redactarea unui curriculum vitae echivalează 
cu pregătirea unui memoriu asupra activităţii sale anterioare şi a 
modului actual de existenţă. El trebuie să conţină date obiective şi 
concrete privind starea civilă, formaţia (studiile şi calificativul), 
experienţa în domeniul de activitate specific postului, posturile 
ocupate anterior. Sunt menţionate şi eventuale abilităţi/ cunoştinţe 
particulare, cum ar fi: cunoaşterea uneia sau a mai multor limbi 
străine, utilizarea calculatorului, deţinerea unui permis de conducere 
etc. 

Pentru ca informaţia despre candidat să fie cât mai completă, 
în curriculum vitae se menţionează şi hobby-urile, care exprimă, de 
fapt, interese pentru activităţi din afara profesiei şi alte preferinţe 
pentru petrecerea timpului liber. 

Aproape sigur vor fi mai mulţi candidaţi pentru postul vacant. 
Fiecare dintre aceştia trebuie să se întrebe ce informaţii îl 
interesează pe cel care angajează, ceea ce impune găsirea corelaţiei 
celei mai fericite dintre posibilităţile proprii şi cerinţele postului. 
Din această cauză, dacă se fac oferte pentru mai multe posturi, 
curriculum vitae va fi nuanţat de la o situaţie la alta. Ca stil şi 
întindere, un curriculum vitae va cuprinde doar informaţiile pe care 
candidatul le va considera oportune în vederea trecerii primului 
obstacol în cursa pentru angajare. Cercetările de specialitate au dus 
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la concluzia că 85% dintre candidaţii la un post sunt eliminaţi prin 
intermediul curriculum-ului vitae. 

 
 
La elaborarea unui curriculum vitae se va avea în vedere: 
- să se folosească o coală albă, format A4; 
- numele, adresa şi numărul de telefon trebuie să apară la 

începutul primei pagini; 
- numele să apară şi la începutul eventualelor pagini 

următoare; 
- să fie redactat îngrijit; 
- să se întindă pe maximum două pagini; 
- să se precizeze acele elemente menţionate în mod expres în 

descrierea postului; 
- să se încadreze corect în pagină, iar pentru dactilografiere să 

se folosească o imprimantă de calitate; 
- să nu se menţioneze pretenţii salariate; 
- să conţină numai informaţii reale, deoarece acestea pot fi 

verificate oricând; 
- să înceapă cu un obiectiv vizând posturile de care este 

interesat candidatul şi pentru care se consideră calificat; 
- să fie conceput în concordanţă cu obiectivele şi postul 

pentru care candidează (de exemplu, nu se va menţiona ca obiectiv 
un post de profesor de chimie când ştie că se va candida pentru un 
post de chimist de laborator); 

- se vor menţiona toate posturile ocupate anterior şi realizările 
obţinute; 

- tinerii absolvenţi, care nu au ocupat nici un post anterior, vor 
prezenta mediile obţinute, premiile, burse, servicii prestatoare etc; 

- să includă informaţii referitoare la realizările şi contribuţiile 
importante ale candidatului, menţionând, de exemplu, dacă a fost şef 
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de promoţie, dacă a adus economii organizaţiei prin modificarea 
unor metode şi tehnici de muncă; 

- să folosească în curriculum vitae, alături de adjective la 
adresa candidatului, scurte propoziţii cu fapte doveditoare. 
Exemplu: aptitudini de comunicare: "am fost ales de două ori pentru 
a face parte din echipa de negociere". 

- să conţină informaţii referitoare la pasiuni, implicare civică, 
activitatea în organizaţiile profesionale, dar să nu includă informaţii 
de natură religioasă şi politică, deoarece acestea ar putea elimina 
candidatul din competiţie; 

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

- să se menţioneze disponibilitatea de a călători sau de a se 
muta la solicitarea organizaţiei; în cazul oamenilor de ştiinţă, 
cercetătorilor, artiştilor, cadrelor didactice universitare care au 
lucrări publicate sau activitate excepţională este bine ca o pagină a 
curriculum-ului vitae să conţină aceste informaţii. 

 
Tipuri de curriculum vitae.  
Cele mai utilizate tipuri de curriculum vitae sunt cele 

cronologice şi cele funcţionale. 
Curriculum vitae cronologic, este organizat pe etape, 

începând cu perioada actuală şi continuând în ordine invers 
cronologică. Persoanele cu o experienţă de muncă mare nu vor 
trebui să menţioneze activitatea de început (cu excepţia cazului în 
care postul pentru care candidează are strânsă legătură cu perioada 
de început a activităţii). Acest tip de curriculum vitae nu trebuie să 
conţină perioade neacoperite. 

Curriculum vitae funcţional, pune accentul pe realizările 
obţinute, fără a ţine seama de cronologia lor. 
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5.2. Scrisoarea de intenţie 
 
Scrisoarea de intenţie sau de motivaţie (denumita şi scrisoarea 

de prezentare) este prima modalitate de a va prezenta, de a va face 
cunoscute "punctele forte" care vă fac un candidat favorit pentru 
postul solicitat. 

Scrisoarea de intenţie/motivaţie trebuie să conţină motivaţia 
(oficială nu neapărat cea reală), calificările şi aptitudinile dvs. si, nu 
în ultimul rând, trebuie să exprime disponibilităţile dvs. fata de 
compania la care intenţionaţi să vă angajaţi. De regula, este prima 
şansă de a face o impresie buna, iar o scrisoare conceputa exclusiv 
pentru firma respectivă arată interesul deosebit pe care îl acordaţi 
acesteia. CV-ul dvs. poate da o mulţime de informaţii despre dvs., 
însă scrisoarea de intenţie/motivaţie trebuie sa-l determine pe cititor 
să se gândească un minut în plus daca să va aleagă pe dvs. şi nu pe 
oricare alt candidat. 

În acest sens, scrisoarea de intenţie/motivaţie trebuie să 
conţină neapărat solicitarea efectiva a postului pe care îl doriţi. 
Pentru aceasta, explicaţi în cuvinte puţine şi simple motivaţia pentru 
care doriţi postul respectiv, care ar fi principalele calităţi ale dvs. 
care va recomandă pentru ocuparea postului respectiv, ce doriţi să 
realizaţi în cadrul firmei. Trebuie, de asemenea, să menţionaţi ce 
anume din activitatea firmei (eventual prestigiul acesteia) v-a 
determinat să solicitaţi respectivul post. Trebuie să reiasă încrederea 
că angajarea dvs. va fi rentabilă pentru ambele parţi. 

Scrisoarea de intenţie/motivaţie nu are un conţinut standard, 
ci, în general, trebuie să exprime interesul candidatului pentru postul 
vizat. Scrisoarea va fi adresată persoanei care se ocupa de angajări 
sau direct departamentului de resurse umane, daca nu aveţi 
informaţii complete. Daca firma este mica, scrisoarea poate fi 
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trimisa direct către manager (executiv sau general) ori preşedintele 
acesteia. 

În primul rând, trebuie să se precizeze postul vizat şi sursa din 
care a fost obţinută informaţia referitoare la locul de muncă 
disponibil (anunţ publicitar, cunoştinţe, prieteni etc.). Dacă nu aveţi 
informaţii exacte despre un anumit post, va puteţi exprima opţiunea 
pentru un domeniu de activitate. Oricum, este bine să subliniaţi 
domeniul în care v-aţi remarcat sau aţi avut performante deosebite. 

Trebuie să va exprimaţi clar dorinţa de a candida pentru 
respectivul post, să arătaţi pe scurt motivele pentru care sunteţi 
interesat şi de ce doriţi să va părăsiţi vechiul loc de muncă, 
menţionaţi disponibilitatea pentru un interviu de angajare, cat şi 
faptul ca respectiva scrisoare este însoţită de un CV.  

 
Reguli de baza referitoare la conţinut: 
 
1. Trebuie să fie clară şi la obiect. Mai exact, trebuie să 

conţină titlul postului solicitat, câteva motive plauzibile pentru care 
experienţa dvs. profesionala v-ar ajuta şi câteva "puncte forte" ale 
carierei dvs.; 

2. Personalizaţi conţinutul în raport cu profilul şi pretenţiile 
companiei respective. Oricine poate lua o scrisoare de 
intenţie/motivaţie standard pe care să o trimită şi să spere ca va fi 
invitat la interviu. În loc să faceţi aşa, mai staţi câteva minute şi 
scrieţi ceva care să lege direct competentele dvs. de firma 
respectiva. Scrieţi un motiv special pentru care solicitaţi locul de 
muncă, menţionaţi un departament care vă interesează ori un proiect 
al firmei la care aţi vrea să participaţi. Adresaţi scrisoarea direct unei 
anumite persoane din companie, eventual cea responsabila cu 
angajările ori cea care coordonează direct respectivul departament 
sau proiect; 
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3. Evidenţiaţi clar realizările dvs. profesionale, puteţi chiar 
exagera, dar nu foarte mult. Puteţi fi un om excepţional dar 
potenţialii angajatori vor să ştie exact de ce ar trebui să va ia în 
echipa. Oferiţi câteva exemple concrete de realizări la precedentele 
locuri de muncă care i-ar putea impresiona; 

4. Puneţi accentul pe ce anume va face diferit fata de alţi 
candidaţi la acel post. Subliniaţi-vă calităţile şi abilităţile şi arătaţi 
cum le puteţi pune în folosul firmei. Dacă aveţi o experienţă 
profesională relevantă, menţionaţi-o pe scurt în scrisoare; 

5. Scrieţi intenţiile şi calificările într-un loc şi într-un mod 
care să le facă accesibile (cat mai la vedere); 

6. Nu includeţi aspecte negative, respectiv: menţiuni despre 
conflicte avute la alte locuri de munca, litigii în curs sau vreun fel de 
remarci sarcastice, nu vorbiţi de rău locurile unde aţi mai fost 
angajat; 

7. Nu includeţi informaţii legate de salariul dorit. Regula este 
să menţionaţi nivelul salariului solicitat în scrisoarea de 
intenţie/motivaţie doar daca firma respectivă cere acest lucru si, 
oricum, niciodată în CV; 

8. Arătaţi ca dispuneţi de abilităţi de comunicare. Scrisoarea 
trebuie să va prezinte ca pe o persoana foarte deschisa dialogului şi 
relaţionării interpersonale. Menţionaţi că sunteţi disponibil pentru 
interviu, furnizaţi toate detaliile cum puteţi fi găsit (telefon, e-mail, 
adresă); precizaţi că puteţi fi contactat oricând pentru orice detalii ar 
mai fi nevoie; 

9. Aveti mare grijă la greşelile gramaticale şi de redactare ori 
la eventualele erori de logica. O prezentare îngrijită, clară şi fără 
greşeli (de orice natura) îl va determina pe angajator să parcurgă cu 
atenţie scrisoarea de intenţie/motivaţie şi să va cheme la interviu. 
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Câteva reguli privind forma: 
 

- nu trimiteţi fotografie decât daca este solicitată; 
- evitaţi hârtia colorata; 
- alegeţi un font uşor de citit; 
- redactaţi paragrafe scurte şi concise; 
- verificaţi ortografia şi punctuaţia; 
- cereţi unei cunoştinţe să vă citească scrisoarea, pentru a 

identifica eventualele greşeli şi a va da sugestii. 
 

Structura scrisorii de intenţie/motivaţie: 
Dreapta sus: 
- Numele candidatului 
- Adresa candidatului 
Stânga jos: 
- Data 
Prima linie: 
- Numele persoanei care se ocupa de interviu 
A doua linie: 
- Numele companiei 
A treia linie: 
- Adresa companiei 
Textul: 
- prezentaţi motivul solicitării şi postul sau domeniul pe care 

le vizaţi. Precizaţi inclusiv cum aţi aflat despre acest loc de 
muncă; 

- explicaţi ce anume v-a trezit interesul fata de respectivul 
post şi respectiva companie. Daca aveţi experienţă în 
domeniu sau aţi făcut cursuri speciale care vă recomandă 
pentru ocuparea acestui post, subliniaţi acest lucru. 
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Precizaţi prin ce anume puteţi contribui la 
eficientizarea/dezvoltarea activităţii companiei respective. 

- faceţi o trimitere la CV-ul ataşat şi încercaţi să nu repetaţi 
informaţiile. Manifestaţi-vă disponibilitatea pentru un 
interviu (ori chiar solicitaţi concret acest lucru) şi precizaţi 
când sunteţi disponibil (zile, intre ce ore etc.) - includeţi 
numărul de telefon şi orele când puteţi fi contactat. S-ar 
putea să fie necesar să mai daţi un telefon la firma pentru 
stabilirea interviului. Încheiaţi cu mulţumiri pentru timpul 
acordat de examinator şi cu consideraţia dvs. pentru acesta 
(formula de încheiere: "Cu sinceritate", numele dvs. şi 
semnătura. 
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CAPITOLUL VI 
 

MANAGEMENTUL COMPETIŢIEI 
 

O caracteristică esenţială a sportului este întrecerea, lupta între 
indivizi sau echipe pentru a învinge, pentru a obţine rezultate cât mai 
bune, pentru a realiza performanţe cât mai valoroase. Întrecerea 
sportivă însemnă măsurarea forţelor, compararea valorilor în cadrul 
unei competiţii. Competiţia sportivă reprezintă o luptă permanentă cu 
sine şi cu adversarul, animată de dorinţa de perfecţionare continuă, 
de a fi mai bun şi de a învinge timpul, spaţiul, distanţa, partenerul de 
întrecere etc. Competiţia este o componentă importantă a activităţii 
sportive, fiind mijlocul cel mai eficient de verificare a nivelului de 
pregătire, a valorii la un moment dat. În acelaşi timp, competiţia 
reprezintă un stimulent deosebit pentru obţinerea de performanţe 
superioare. 
 Antrenamentul, pregătirea în sport nu reprezintă un scop în 
sine. Antrenamentul nu şi-ar avea sensul dacă periodic nivelul de 
pregătire al sportivilor nu ar putea fi verificat în concurs, în lupta 
directă cu adversarul. Antrenamentul trebuie să vizeze pregătirea 
sportivului pentru a obţine în concurs rezultate superioare – stabilirea 
de recorduri, câştigarea titlului de campion, clasarea pe o poziţie cât 
mai bună etc. În ambianţa întrecerii, în lupta cu adversarul, în 
prezenţa spectatorilor sportivul găseşte forţa şi motivaţia care îl 
stimulează.  
 Totalitatea concursurilor şi competiţiilor organizate pe baza 
unor anumite principii care urmăresc îndeplinirea scopurilor şi 
obiectivelor educaţiei fizice şi sportului reprezintă sistemul 
competiţional. 
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 Forma de bază în care se desfăşoară întrecerile sportive din 
cadrul sistemului competiţional o reprezintă concursul. Concursul se 
derulează respectând o seamă de cerinţe şi după anumite reguli. 
Concursul presupune un cadru organizatoric precis stabilit şi se 
desfăşoară pe baza unui program. Concursul poate să fie o întrecere 
singulară sau să includă mai multe întâlniri programate la aceiaşi 
dată. Spre exemplu o gală de box. 
 Competiţia cuprinde un ansamblu de concursuri legate între 
ele, care se dispută la date şi locuri diferite, în funcţie de prevederile 
calendarului sportiv şi a regulamentului, dar care se subordonează 
aceluiaşi scop final. Exemplu: Campionatul naţional divizia “B” la 
fotbal se desfăşoară în sistem turneu, fiecare cu fiecare, în etape 
săptămânale, tur – retur, cu scopul de a realiza o ierarhizare valorică 
a echipelor participante, desemnarea echipelor care promovează în 
eşalonul superior – Campionatul naţional divizia “A” – şi stabilirea 
echipelor care retrogradează în divizia “C”. 
 Concursurile şi competiţiile sportive se desfăşoară în cadrul 
unui sistem competiţional precis conturat, care are scopul de a 
asigura o activitate organizată, continuă şi sistematică. Sistemul 
competiţional din domeniul sportului de masă urmăreşte cuprinderea 
unui număr cât mai mare de cetăţeni la practicarea organizată şi 
sistematică a activităţilor sportive. La nivelul sportului de 
performanţă sistemul competiţional are ca scop stabilirea unor 
legături organice între competiţiile de diferite categorii (copii, 
juniori, tineret şi seniori), pe trepte valorice progresive (secţie, 
localitate, judeţ etc.), stabilirea unei ierarhii valorice etc. 
 Sistemul competiţional are o serie de caracteristici: 

- este în concordanţă cu structura organizatorică; 
- asigură succesiunea, gradarea şi continuitatea nivelelor 

competiţionale; 
- este un proces planificat; 
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- are un mare grad de stabilitate; 
- îmbină armonios activităţile naţionale cu iniţiativele la 

diferite nivele; 
- se derulează pe baza regulamentelor. 
 

6.1. Organizarea competiţiilor sportive 
 

6.1.1.Tipuri de întreceri 
 
Una dintre activităţile cele mai importante ale managerilor 

sportivi este legată de organizarea întrecerilor sportive. Este cunoscut 
faptul că nu este acelaşi lucru să organizezi un eveniment sportiv 
simplu, cum ar fi un concurs de casă, campionat pe clase la o 
disciplină sportivă, sau o competiţie la mai multe ramuri de sport, 
care se desfăşoară pe durata a mai multor zile şi să nu mai vorbim de 
organizarea unui campionat continental, mondial sau chiar a 
Jocurilor Olimpice. 

Considerăm că pentru a putea organiza întrecerile sportive este 
necesar ca să se cunoască tipurile acestora, modul în care pot fi ele 
clasificate.  

Luând în considerare o seamă de criterii, competiţiile sportive 
pot fi clasificate în funcţie de:  
§ Nivelul de pregătire al participanţilor: 

- de performanţă: campionate concursuri şi cupe naţionale, 
competiţii organizate la nivel departamental, local şi de către unităţile 
sportive. 

- de masă: concursuri şi campionate şcolare, în diferite 
profesii, cupe pe ramuri de sport etc. 
§ Aria geografică:  

- interne: naţionale, interjudeţene, judeţene, zonale, locale; 
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- internaţionale: mondiale, continentale, regionale; 
§ Apartenenţa participanţilor: 

- şcolare, universitare, militare, meşteşugăreşti, handicapaţi 
etc. 
§ Vârsta participanţilor: 

- old boys, seniori, tineret, juniori, copii; 
§ Modul de întocmire a clasamentelor: 

- individuale, echipe, mixte; 
§ Sexul participanţilor: 

- feminine, masculine, mixte; 
§ Scopul urmărit: 

- campionate, concursuri, cupe, oficiale, neoficiale, amicale, 
demonstrative, selecţie, clasificare sportivă, calificare, baraj etc. 
§ Modul de acceptare a participanţilor: 

- deschise, prin calificare, apartenenţă la o arie geografică, la o 
profesie etc. 
§ Sistemul de disputare: 

- eliminatoriu, eliminatoriu cu recalificări, turneu, mixt, cu 
handicap etc. 
  

O altă împărţire a întrecerilor sportive se poate face după: 
§ Ramura de sport: 
- atletism; 
- baschet; 
- gimnastică etc. 
§ Natura întrecerilor: 
- de casă sau interne (participă numai sportivi din cadrul secţiei 

respective); 
- amicale (neoficiale, cu scop de pregătire, verificare etc.); 
- teritoriale (locale, judeţene etc.); 
- naţionale (participă sportivi din toată ţara); 
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- internaţionale (participă sportivi din două sau mai multe ţări); 
§ Caracterul întrecerilor: 
- individuale din punctul de vedere al concurentului, al înscrierii, al 
participării la întrecere şi al stabilirii clasamentului; 
- echipe; 

- echipe câte unul (campionatul de cros spre exemplu, 
participanţii concurează împreună şi realizează performanţe 
individuale care sunt adunate); 
- echipe individual (concursurile de pentatlon modern în care 
participanţii evoluează separat, rezultatele obţinute se 
recompensează individual şi apoi pe baza clasării fiecăruia se 
socoteşte rezultatul echipei); 
- echipe (meciurile din cadrul jocurilor sportive în care sportivii 
obţin performanţa împreună). 

§ Particularităţile concurenţilor: 
- Sex: 
 - masculin; 

- feminin; 
- Vârstă: 

- copii; 
- cadeţi; 
- juniori; 

 - tineret; 
 - seniori; 
 - old-boy. 
- Calificarea concurenţilor (categoria de clasificare): 

- categoria a IV-a; 
 - categoria a III-a; 
 - categoria a II-a; 

- categoria I-a; 
 - maeştri. 
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- Sistemul de desfăşurare: 
- eliminatoriu (după prima înfrângere concurentul părăseşte 
concursul; 

 - turneu (fiecare participant se întâlneşte cu toţi competitorii); 
- mixt (în prima parte întrecerile se dispută eliminatoriu şi apoi 
se continuă în sistemul turneu); 

 - tur; 
 - tur – retur; 
 - cupă (poate să participe oricine). 
  

6.1.2. Aspecte generale privind organizarea unui eveniment 
sportiv de o mai mică amploare 
 

După ce s-a stabilit forma de desfăşurare a evenimentului 
sportiv pe care dorim să-l organizăm, sarcinile ce urmează a fi 
îndeplinite se împart în trei categorii: 

a) cele legate de pregătirea evenimentului (60%); 
b) organizarea concretă – desfăşurarea propriu-zisă (30%); 
c) cele de după terminarea evenimentului (10%). 
Pentru ca derularea unei competiţii sportive să se facă în 

concordanţă cu cerinţele este necesar ca ea să fie pregătită din timp 
de către persoane care au calificarea şi competenţa să facă acest 
lucru. Problemele pe care le ridică organizarea unui concurs sau a 
unei competiţii sportive sunt multiple şi pentru aceasta solicită 
colaborarea mai multor persoane, uneori chiar a unor organizaţii.  

Aspectele legate de pregătirea unui eveniment sportiv, mai ales 
în cazul în care este vorba de Jocurile Olimpice sau de campionatele 
mondiale, debutează cu mult înainte de derularea acestora. Buna 
pregătire şi derulare a unui eveniment sportiv presupune o bună 
muncă de planificare. Munca de planificare înseamnă, pe de o parte, 
creativitate, iar pe de altă parte, organizare, inovaţie, perseverenţă 
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etc. Înainte de a solicita organizarea unui eveniment sportiv este 
necesar să fie elaborat un plan pentru realizarea obiectivelor. De 
asemenea este nevoie să ne asigurăm de faptul că organizatorii şi 
sprijinitorii pe care îi avem în vedere au motivaţia corespunzătoare, 
doresc să contribuie într-adevăr la buna reuşită desfăşurare a 
evenimentului sportiv avut în vedere.  

Având în vedere complexitatea unei asemenea activităţi, 
organizarea unui concurs sau unei competiţii sportive este 
încredinţată unei comisii de organizare. Comisia de organizare 
trebuie să cuprindă persoane cu bogate cunoştinţe în domeniu, cu 
experienţă în organizarea manifestaţiilor sportive, cu autoritate 
dobândită prin competenţă, cu capacitatea de a rezolva în mod 
corespunzător toate problemele legate de acest proces. Comisia de 
organizare este condusă de un preşedinte şi are în componenţa sa mai 
mulţi membri cu diferite responsabilităţi. Comisia de organizare, 
chiar dacă are un număr relativ mic de membri, coordonează întreaga 
activitate organizatorică şi răspunde de toate problemele privind 
pregătirea, desfăşurarea şi încheierea concursului. 

Pentru organizarea unui eveniment sportiv, indiferent că este 
un concurs local sau o competiţie internaţională, este necesară o 
muncă de planificare, inventivitate şi o activitate organizatorică 
deosebită. Specialiştii domeniului apreciază că organizarea şi 
derularea unui eveniment sportiv are şanse reale de reuşită dacă 
această activitate este planificată bine, dacă are finanţarea 
corespunzătoare, dacă cei chemaţi să realizeze din punct de vedere 
organizatoric competiţia dispun de cunoştinţele şi experienţa 
necesară, au o bună motivaţie şi sunt ataşaţi faţă de ceea ce trebuie să 
realizeze. 

La asigurarea succesului organizării unui eveniment sportiv 
contribuie o serie de elemente. Dintre acestea amintim: 
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Ø Se recomandă ca înaintea întrunirii comitetului de organizare să 
se aibă în vedere următoarele: 

§ Convocarea participanţilor să se facă din timp şi să se aloce o 
perioadă suficientă de timp pentru analizarea problemelor. 

§ Locul de desfăşurare a acestei întâlniri să ofere condiţii 
corespunzătoare. 

§ Stabilirea din timp a problemelor pentru care se convoacă 
adunarea. 

Ø În timpul desfăşurării adunării este bine: 
§ Pentru a fi cât mai eficienţi şi mai convingători să se utilizeze 

table magnetice, planşe, mijloace audio-vizuale etc. 
§ Să se acţioneze pentru activizarea celor prezenţi pentru ca fiecare 

să ia parte activă la cele dezbătute şi astfel deciziile luate să fie cu 
adevărat emanaţia colectivului. 

§ O persoană desemnată să noteze aspectele care au fost evidenţiate 
în timpul desfăşurării şedinţei. 

§ Să se alcătuiască o listă a activităţilor ce trebuie să se întreprindă 
şi sarcinile ce revin pentru fiecărei persoană solicitată să participe 
la organizarea evenimentului. Este recomandat ca în alcătuirea 
acestei liste să se ţină seama de planurile elaborate anterior. 

§ Este bine ca fiecare etapă a procesului de planificare a activităţilor 
să fie privită în interdependenţă cu celelalte etape, dar ele să fie 
realizate ca proiecte separate. 

§ Grupele de lucru să nu fie prea numeroase. Este recomandabil ca 
un grup de lucru să nu depăşească cinci persoane. 

§ Să ne asigurăm că persoanele avute în vedere se angajează într-
adevăr la activitatea respectivă, dacă sunt motivate şi doresc cu 
adevărat succesul evenimentului. 

Ø După terminarea întrunirii comisiei de organizare: 
§ Să se redacteze un scurt rezumat al conţinutului şedinţei comisiei 

de organizare, care să fie transmis tuturor celor interesaţi. 
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§ Să se urmărească şi să se controleze cu perseverenţă şi atenţie 
dacă cele planificate se derulează în ordinea şi cu frecvenţa 
stabilită. 

 
6.1.3. Fazele organizării unui eveniment sportiv 

 
 Organizarea unui eveniment sportiv se poate împărţi în cinci 
faze şi anume:  
1. stabilirea a ceea ce trebuie realizat; 
2. obţinerea acceptului sprijinitorilor; 
3. finalizarea pregătirilor; 
4. desfăşurarea evenimentului / traducerea în fapt a evenimentului; 
5. încheierea evenimentului. 

 
Stabilirea sarcinilor şi obiectivelor evenimentului 

 Doar ideea şi dorinţa de a organiza un eveniment sportiv nu 
sunt suficiente pentru materializarea acestuia. Cei care vor să 
organizeze o întrecere sau o competiţie sportivă trebuie să se 
convingă de faptul că dispun de posibilităţi reale şi că au într-adevăr 
capacitatea să traducă în fapt ceea ce doresc să realizeze. În primul 
rând, organizarea unui eveniment sportiv presupune o planificare 
riguroasă în care să fie prevăzute toate activităţile ce trebuie să se 
întreprindă, resursele necesare etc. În finalul acestei activităţi nucleul 
viitoarei comisii de organizare trebuie să dispună de elementele care 
să îl convingă de faptul că are la dispoziţie resursele umane, cele 
materiale şi financiare absolut necesare pentru buna pregătire şi 
derulare a evenimentului pe care doreşte să îl realizeze. Principalele 
etape legate de această primă fază a organizării cuprinde: 
§ Identificarea, sistematizarea şi analiza principalelor aspecte legate 

de pregătirea şi de derularea evenimentului. 
§ Formarea nucleului colectivului de organizare. 
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§ Identificarea acelor elemente care conduc la obţinerea succesului. 
§ Elaborarea regulamentului competiţiei (dacă este cazul) 

 
Obţinerea acceptului sprijinitorilor 

 Majoritatea evenimentelor sportive, mai ales cele de mare 
anvergură, datorită complexităţii activităţilor şi cheltuielilor ce 
trebuie să se facă nu pot fi organizate doar cu forţe proprii. De aceea 
organizatorii trebuie să identifice şi să-şi alieze o seamă de parteneri 
care să îi sprijine din diferite puncte de vedere în activităţile de 
pregătire, derulare şi finalizare a evenimentului. În această etapă 
grupul de acţiune, împreună cu persoanele fizice şi organizaţiile şi 
societăţile avute în vedere pentru colaborare (persoane particulare, 
reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale, ale administraţiei 
locale, ale organizaţiilor sportive, ale societăţilor de cazare, 
alimentaţie, transport etc.) stabilesc domeniile de sprijinire, 
activităţile ce trebuie întreprinse, obligaţiile şi facilităţile pe care le 
are fiecare parte. Toate acestea sunt trecute în procesul verbal al 
întâlnirii. De asemenea, după caz, se realizează înţelegeri, se încheie 
convenţii, se semnează contracte etc. Principalele etape ale acestei 
faze a procesului de organizare a evenimentului cuprinde: 
§ Constituirea grupului de acţiune. 
§ Stabilirea strategiei de urmat. 
§ Purtarea tratativelor, stabilirea înţelegerilor, încheierea 

convenţiilor cu persoanele, organizaţiile avute în vedere pentru 
sprijinirea organizării evenimentului. 

 
Finalizarea pregătirii evenimentului 

 Aceasta este una din etapele hotărâtoare în asigurarea 
succesului. În această perioadă trebuie să se realizeze două aspecte 
foarte importante şi anume: formarea sistemului de organizare şi 
control, constituirea echipei care răspunde de organizarea şi 
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desfăşurarea evenimentului. La sfârşitul acestei faze trebuie ca 
modelul de organizare a evenimentului să fie finalizat, iar echipa care 
răspunde de desfăşurarea acestuia să fi făcut toate pregătirile 
importante. 

Organizarea unei competiţii sportive este un proces care se 
desfăşoară în timp şi reclamă eforturi deosebite în multe direcţii. Se 
pune întrebarea firească dacă toate acestea sunt necesare şi dacă ele 
se regăsesc în aşteptările celor interesaţi? Răspunsul este categoric 
da! Evenimentul bine organizat are un impact pozitiv asupra tuturor: 
spectatori, participanţi, sponsori şi organizatori. Buna organizare a 
evenimentului produce o bună impresie şi aduce mulţumiri în rândul 
spectatorilor. Asigurarea unui cadru corespunzător de întrecere are 
efecte pozitive asupra concurenţilor, contribuind la realizarea unor 
performanţe superioare. Dacă un eveniment este de succes, atunci el 
contribuie în mare măsură la îmbunătăţirea imaginii firmelor care au 
sprijinit această acţiune. De asemenea, şi nu în ultimul rând, 
evenimentul sportiv bine organizat aduce satisfacţii organizatorilor, 
contribuie la recunoaşterea capacităţii profesionale a acestora. 
Principalele etape ale fazei de finalizare a organizării cuprinde: 
§ Finalizarea echipei care răspunde de organizarea evenimentului. 
§ Stabilirea în formă scrisă a sferei de activitate şi a sferei de 

autoritate şi competenţă pentru fiecare membru al grupului de 
organizare. 

§ Redactarea în amănunt a planului de muncă. 
§ Stabilirea momentelor de control, a modului de informare asupra 

îndeplinirii sarcinilor. 
§ Stabilirea precisă a ultimului control privind pregătirea 

evenimentului. 
§ Elaborarea unui plan de rezervă pentru situaţiile de forţă majoră. 
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Desfăşurarea evenimentului 
Această fază este aceea în care se valorifică, îşi dau roadele 

eforturile făcute în fazele anterioare. Măsurile luate, activităţile 
desfăşurate în fazele anterioare trebuie să asigure organizatorii că 
totul se derulează în conformitate cu cele planificate şi eventualele 
probleme care ar putea apărea pe parcurs se vor putea soluţiona 
prompt şi cu maximă eficienţă. În această fază organizatorii 
evenimentului se vor concentra asupra aspectelor de comunicaţie, 
coordonare şi control. Pentru a putea ţine o bună legătură, pentru a 
putea soluţiona prompt şi cu eficienţă problemele organizatorii 
trebuie să asigure funcţionarea unor tehnici de comunicare eficiente 
(telefoane, telefoane mobile, faxuri, e mai-uri etc.). Astăzi este de 
neconceput organizarea unei mari competiţii internaţionale fără un 
centru de informare şi de presă corespunzător. De altfel una din 
condiţiile de bază cărora trebuie să facă faţă solicitanţii obţinerii 
dreptului de organizare a unui eveniment sportiv internaţional major 
– Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, cele continentale este 
asigurarea unui centru de informare şi de presă care să corespundă 
cerinţelor impuse. Principalele etape ale acestei faze sunt: 
§ Asigurarea mijloacelor de bază şi a celor de rezervă necesare 

derulării evenimentului sportiv. 
§ Căutarea eventualelor greşeli şi soluţionarea acestora. 

 
Încheierea evenimentului 

Chiar dacă întrecerile s-au sfârşit, s-a desfăşurat festivitatea de 
închidere şi, astfel, evenimentul pentru spectatori este încheiat, presa 
face deja aprecieri, bilanţuri, activitatea comisiei de organizare 
continuă. Trebuie să se facă o evaluare a activităţii, să se 
îndeplinească o serie de formalităţi cum ar fi redactarea unor 
informări, întocmirea deconturilor, elaborarea raportului final, 
scrierea şi trimiterea scrisorilor de mulţumire. Cel din urmă aspect 
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este legat de aprecierea faptului dacă organizatorii, persoanele 
particulare şi firmele implicate, cei care au sprijinit în mod voluntar 
evenimentul au fost la nivelul aşteptărilor. De asemenea, trebuie să se 
tragă învăţămintele corespunzătoare atât din aspectele pozitive, cât şi 
din neajunsurile manifestate, greşelile comise. Toată această 
activitate nu trebuie privită în mod izolat ci în perspectiva viitoare. 
Este de datoria fiecărei persoane în parte, dar şi a comisiei de 
organizare în ansamblul său, să încerce să transmită cât mai mult din 
experienţa acumulată. Principalele etape ale fazei finale a 
evenimentului sportiv se referă la: 
§ Realizarea unei priviri de ansamblu şi evaluarea evenimentului. 
§ Recompensarea şi aprecierea. 
 

6.1.4. Colectivele pe domenii 
 
 Activitatea comisiei de organizare este sprijinită de colectivele 
pe domenii. Colectivele pe domenii sunt conduse de un responsabil 
numit dintre membrii comisiei de organizare. Principalele colective 
pe domenii sunt:  
q Colectivul tehnic. 
q Colectivul de publicitate.  
q Colectivul de promovare şi marketing. 
q Colectivul medical 
q Colectivul administrativ financiar. 

Fiecare colectiv îşi organizează munca în funcţie de specificul 
său, de condiţiile concrete ale concursului organizat. Componenţa 
numerică, atribuţiile membrilor acestor colective se stabilesc în 
funcţie de amploarea şi importanţa acţiunii, numărul de probe şi al 
participanţilor. Activitatea comisiei de organizare şi a colectivelor pe 
domenii se desfăşoară pe baza unor planuri de acţiune în care sunt 
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stabilite sarcinile, responsabilităţile, termenele de îndeplinire a 
acestora etc. 

 
Colectivul tehnic 

În activitatea sa, acest colectiv trebuie să se orienteze şi să 
respecte prevederile regulamentului ramurii de sport şi cele ale 
regulamentului specific al concursului respectiv. Acest colectiv are 
ca principale atribuţii: 

- elaborarea regulamentului şi programului concursului; 
- alege şi validează, din punct de vedere regulamentar, bazele 

sportive şi materialele de concurs; 
- primeşte înscrierile şi întocmeşte lista participanţilor la 

concurs; 
- participă la organizarea şedinţei tehnice şi, prin preşedintele 

său, asigură conducerea acesteia; 
- verifică documentele de înscriere, validează concurenţii şi le 

acordă dreptul de participare; 
- conduce tragerea la sorţi, întocmirea tablourilor de concurs, 

elaborarea programului de desfăşurare a întrecerilor; 
- coordonează activitatea corpului de arbitri şi a personalului 

ajutător; 
- conduce activitatea personalului tehnic însărcinat cu 

informarea publicului, presei etc.; 
- aplică măsurile prevăzute de regulament în cazul abaterilor 

disciplinare ale sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, conducătorilor sau 
al altor persoane; 

- decide întreruperea, amânarea sau continuarea competiţiei în 
anumite situaţii speciale (condiţii atmosferice neprielnice, oră 
înaintată etc.); 

- înregistrează şi centralizează rezultatele, le omologhează şi 
întocmeşte clasamentele; 
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- primeşte şi soluţionează contestaţiile; 
- elaborează buletinele tehnice; 

- la terminarea concursului întocmeşte raportul tehnic. 
 

Colectivul de publicitate 
Acest colectiv are ca principale atribuţii: 
- mediatizarea rezultatelor, a competiţiei şi a participanţilor 

prin presă, radio, televiziune, afişaj etc.; 
- organizarea festivităţilor de deschidere, premiere şi 

închidere; 
- pavoazarea locurilor de cazare, antrenament şi concurs; 
- pregătirea premiilor; 
- popularizarea rezultatelor şi a câştigătorilor; 
- procurarea şi confecţionarea diferitelor materiale publicitare: 

afişe, pliante, panouri, insigne, fanioane etc.); 
- realizează legătura cu presa scrisă, radioul, televiziunea. 

 
Colectivul de promovare şi marketing 

Principalele atribuţii ale colectivului de promovare şi 
marketing sunt: 

- valorificarea competiţiei din punct de vedere financiar; 
- prezentarea imaginii competiţiei în rândul potenţialilor 

sponsori pentru a o susţine financiar în schimbul publicităţii sau altor 
servicii care se pot organiza cu ocazia acestei activităţi; 
- evaluează şi valorifică spaţiile de antrenament, cele de concurs, 

materialele de concurs, echipamentul sportivilor pentru 
publicitate. 

 
Colectivul medical 

Colectivul medical are ca sarcini: 
- delegarea personalului medical pentru concursul respectiv; 
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- asigurarea asistenţei medicale pe timpul desfăşurării 
întrecerilor; 
- acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă pentru sportivi, 

oficiali sau după caz, spectatorilor. 
 

Colectivul administrativ-financiar 
Colectivul administrativ-financiar răspunde de: 
- difuzarea către participanţi, presă, sponsori etc. a 

regulamentului de concurs; 
- difuzarea invitaţiilor; 
- pregătirea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor de antrenament; 
- procurarea din timp a materialelor de concurs şi punerea lor 

la dispoziţia participanţilor, conform programului stabilit; 
- asigurarea sau, după caz, sprijinirea activităţilor legate de 

cazarea, servirea mesei, transportul participanţilor; 
- coordonarea activităţii personalului administrativ; 
- asigurarea serviciul de ordine; 
- asigurarea fondurile financiare şi întocmirea formele de plată 

pentru cazare, servirea mesei, transport, barem de arbitraj, barem 
asistenţă medicală etc.; 

- organizarea acţiunii de vânzare a biletelor de intrare; 
- încasarea fondurilor rezultate din publicitate, sponsorizări sau 

alte surse; 
- întocmirea bilanţului financiar al competiţiei. 

 
6.1.5. Regulamentul de organizare a unei competiţii 

 
Pentru organizarea unei competiţii sportive, pe lângă 

regulamentele tehnice ale fiecărei discipline sportive, este necesar să 
se elaboreze un regulament propriu de desfăşurare în care sunt 
precizate condiţiile de organizare, cele administrative şi tehnice 
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specifice. Acest regulament este editat de către organizatori (secţia pe 
ramură de sport, unitatea sportivă, asociaţia judeţeană, federaţia de 
specialitate), este specific fiecărei acţiuni şi este valabil numai pentru 
aceasta . Regulamentele competiţiilor organizate de unităţile sportive 
la care participă sportivi de la alte cluburi şi asociaţii sportive trebuie 
să fie vizate de către asociaţiile judeţeane. Regulamentele 
competiţiilor interjudeţene organizate de unităţile sportive, asociaţiile 
judeţene trebuie să aibă avizele din partea federaţiilor de specialitate. 
 Regulamentul de organizare al unui competiţii se referă la: 
♦ Denumirea competiţiei. Exemple: “Campionatul naţional, 

divizia A”, “Festivalul judeţean de gimnastică artistică”; “Cupa 
Liceului Samuil Vulcan” etc. 

♦ Scopul concursului. Exemple: desemnarea echipei campioane; 
popularizarea disciplinei sportive în rândul copiilor şi tinerilor; 
selecţionarea elementelor talentate etc. 

♦ Cine organizează acţiunea, cine o patronează, cine sunt 
sponsorii. Se specifică în mod clar cine este organizatorul 
acţiunii. Exemplu: Asociaţia judeţeană de baschet. Se trec în 
ordinea importanţei sponsorii. Exemplu: Banca Comercială 
Română, Filiala Oradea, S. C. Fortuna S.A. etc.  

♦ Data, locul, sistemul de desfăşurare şi programul pe zile, 
probe, ore. În caz că întrecerile se desfăşoară pe etape, anexarea la 
regulament a programului este obligatorie.  

♦ Participanţii şi condiţiile de stabilire a rezultatelor. Se 
precizează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
participanţii, modalităţile de calificare de la o etapă la alta, 
numărul maxim de probe la care poate participa un concurent, 
modul de întocmire a clasamentelor, promovări, retrogradări etc. 

♦ Termene de înscriere. Se specifică în mod clar adresa la care 
trebuie trimise înscrierile, data limită până la care se iau acestea în 
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considerare de către organizatori, formalităţile care sunt necesare 
a fi îndeplinite. 

♦ Titluri şi premii. Se specifică condiţiile în care se acordă şi în ce 
constau acestea. Premiile pot fi în bani, în obiecte, material şi 
echipament sportiv, medalii, diplome, plachete etc. 

♦ Condiţii organizatorice şi administrative. Se fac precizări 
asupra modului în care se finanţează cazarea, masa, transportul 
participanţilor; Se stabileşte, dacă este cazul, taxa de participare şi 
alte obligaţii ale organizatorilor sau ale participanţilor. Se arată 
data până la care trebuie să sosească participanţii; data, locul, ora 
desfăşurării şedinţei tehnice. 

♦ Dispoziţii finale. 
 
 

6.2. Sisteme de desfășurare a concursurilor 
 
 Varietatea mare a sporturilor, a probelor din cadrul acestora 
face ca şi formele de desfăşurare a concursurilor sportive să fie de 
mai multe feluri. De asemenea modul de apreciere a rezultatelor 
cunoaşte o mare varietate. La unele probe din atletism (cros, marş, 
alergările de fond etc.) toţi concurenţii participă la întreceri în acelaşi 
timp şi se clasează în ordinea trecerii liniei de sosire. La schi fond, 
canotaj, unele probe de alergări din atletism întrecerile se desfăşoară 
folosindu-se variante ale sistemului eliminatoriu (serii, semifinale şi 
finale). În alte situaţii (la probele de aruncări şi sărituri din atletism, 
la haltere, gimnastică etc.)  sportivii nu participă la întreceri deodată 
şi, astfel, nu există o luptă directă între competitori ordinea clasării 
făcându-se pe baza distanţei obţinute, timpului realizat, greutatea 
ridicată, punctele cumulate de către fiecare participant. La tenis, tenis 
de masă, badminton întrecerile se desfăşoară prin eliminarea din 
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concurs a celor învinşi. Învingătorul este desemnat pe baza 
rezultatului dintre ultimii doi protagonişti rămaşi în concurs. La 
jocurile sportive, cu precădere,  întrecerile se organizează în sistem 
fiecare cu fiecare. Câştigătoarea fiind echipa care a acumulat 
numărul cel mai mare de puncte. În alte situaţii organizatorii 
apelează la sistemul cu handicap. Acest sistem prevede acordarea sau 
luarea de puncte în vederea echilibrării forţelor între participanţi. 
Handicapurile se stabilesc la şedinţa tehnică şi se acordă în funcţie de 
valoarea fiecărui participant. În alte situaţii concursurile se 
desfăşoară după sistemul cu recalificări. 
 După cum a reieşit din exemplele prezentate, în practica 
sportivă se întâlnesc mai multe sisteme de desfăşurare a întrecerilor. 
Dintre acestea cel mai des utilizate sunt două: sistemul eliminatoriu 
şi sistemul turneu. Pentru acest motiv ele sunt considerate sisteme de 
bază. În marea majoritate organizatorii optează fie pentru unul, fie 
pentru altul. Dar sunt situaţii când în cadrul aceleaşi competiţii se 
apelează la ambele sisteme. În prima parte a concursului întrecerile 
se desfăşoară după sistemul eliminatoriu, iar în partea a doua, 
concurenţii rămaşi în cursă se întrec după sistemul turneu (de regula 
ultimii patru). Criteriile pe care trebuie să le aibă în vedere 
organizatorii la alegerea sistemului de desfăşurare a întrecerilor sunt: 
scopul urmărit, numărul participanţilor, perioada de timp pe care o au 
la dispoziţie pentru derularea întrecerilor, numărul şi capacitatea 
bazelor sportive care pot fi utilizate, valoarea concurenţilor, tradiţiile 
existente etc. 

 
6.2.1. Sistemul eliminatoriu 
 
La concursurile sportive care se desfăşoară după principiul 

scoaterii din luptă (knock-out) după o singură înfrângere, obţin 
dreptul să concureze mai departe doar învingătorii. Prin eliminarea 
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din concurs a celor învinşi după fiecare tur, numărul celor care 
continuă înjumătăţindu-se după fiecare etapă. În final se ajunge la doi 
concurenţi, care îşi dispută finala ce stabileşte câştigătorul 
concursului. 

Chiar dacă acest mod de disputare a unui concurs pare aspru, 
el s-a impus de-a lungul timpului, şi-a dovedit eficienţa, motiv pentru 
care este utilizat pe scară largă. Sistemul eliminatoriu prezintă atât 
avantaje, cât şi o serie de dezavantaje. 

Dintre avantajele sistemului amintim: 
§ Oferă posibilitatea ca, într-un timp relativ scurt, un  număr mare 

de concurenţi să ia parte la întreceri. 
§ Măreşte interesul pentru concurs. 
§ Asigură o selecţie activă, fiecare întâlnire fiind decisivă pentru 

rămânerea în concurs şi păstrarea şansei de a câştiga. 
§ Câştigătorul este cel mai bine pregătit în acel moment. 
 Principalele dezavantaje ale sistemului sunt: 
§ Se poate întâmpla ca încă din prima fază a concursului să se 

confrunte, adversari valoroşi şi astfel să fie eliminaţi concurenţi 
mai buni şi să continue cursa concurenţi mai slabi. 

§ Numărul mare de întâlniri într-un timp scurt solicită mult 
concurenţii. 

 Prin ierarhizarea concurenţilor pe baza rezultatelor anterioare, 
desemnarea unor capi de serie şi aşezarea pe tabloul de concurs a 
competitorilor în funcţie de valoarea acestora, dezavantajul principal 
al acestui sistem de desfăşurare a întrecerilor, în mare parte, este 
eliminat. 
 Pentru programarea întâlnirilor dintre participanţi se 
întocmeşte un tablou de concurs care va cuprinde, în funcţie de 
numărul celor înscrişi patru, opt, şaisprezece, treizeci şi două sau 
şaizeci şi patru de linii orizontale, numerotate de sus în jos, începând 
cu cifra unu. Se procedează în acest fel în situaţia în care numărul 
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concurenţilor înscrişi reprezintă o cifră egală cu 2 n ( 4, 8, 16, 32, 64, 
128). Tabloul de concurs se împarte în două jumătăţi, denumite 
“jumătatea de sus” şi “jumătatea de jos”. 
 Numărul de întâlniri care se dispută în cadrul concursului care 
se desfăşoară după sistemul eliminatoriu este cu unul mai mic decât 
numărul participanţilor. Cunoaşterea numărului de întâlniri este utilă 
pentru a putea realiza o bună programare a întrecerilor, pentru 
delegarea arbitrilor, pentru calcularea materialelor necesare etc. 
Exemple: dacă avem înscrişi opt concurenţi, numărul jocurilor ce 
trebuie disputate este de şapte;  în cazul în care numărul 
concurenţilor înscrişi este de cincisprezece, atunci numărul 
întâlnirilor ce trebuie să se dispute este de paisprezece; dacă numărul 
participanţilor este de treizeci şi doi, numărul meciurilor care trebuie 
să se dispute este de treizeci şi unu; 
În situaţia în care nu se cunoaşte valoarea concurenţilor, aceştia sunt 
aşezaţi pe tabloul de concurs în ordinea în care sunt desemnaţi prin 
tragerea la sorţi. 
 În cazul în care dispunem de informaţii precise privind 
valoarea concurenţilor, pentru a preîntâmpina ca, încă din fazele 
incipiente ale concursului, să se întâlnească cei mai buni competitori, 
se desemnează capi de serie. Capii de serie, participanţii cu cel mai 
bun palmares, se stabilesc pe baza ultimului clasament oficial. Dacă 
la concurs participă sportivi din ţări diferite, capii de serie se 
stabilesc pe baza clasamentelor federaţiei internaţionale. În lipsa 
acestor clasamente, se iau în considerare clasamentele oficiale ale 
federaţiilor naţionale. În situaţia că acestea nu sunt concludente, se ia 
ca şi criteriu ultimele rezultate obţinute de cei în cauză. În cazul că 
doi participanţi sunt clasaţi egal, departajarea lor se realizează prin 
tragere la sorţi. 
 Capii de serie sunt desemnaţi de către arbitrul principal. 
Numărul capilor de serie se stabileşte în funcţie de numărul 
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participanţilor. Numărul minim de capi de serie care poate fi 
desemnat este de doi şi nu poate să depăşească proporţia de un 
jucător cap de serie la patru participanţi. Pe baza acestor prevederi 
regulamentare pot fi desemnaţi: doi capi de serie la opt participanţi; 
patru capi de serie la şaisprezece participanţi; opt capi de serie la 
treizeci şi doi de participanţi; şaisprezece capi de serie la şaizeci şi 
patru de participanţi etc. 
 

 
 

Doi capi de 
serie 

 
Patru capi 
de serie 

 
Opt capi de 

serie 
 

 
Şaisprezece 

capi de 
serie 
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1 
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8 
9 
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14 
6 
11 
10 
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2 

Aşezarea “capilor de serie” pe tabloul de concurs 
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Tabloul de concurs pentru 16 concurenţi 
 Capii de serie se numerotează în ordinea clasamentului, 
începând cu cifra unu. Capii de serie se trec pe tabloul de concurs 
înaintea tragerii la sorţi, în aşa fel ca să se ofere fiecăruia şansa de a 
trece cât mai multe tururi fără a întâlni un alt cap de serie.  
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 Pentru prezentarea modului în care se trec capii de serie pe 
tabloul de concurs, dăm exemplu pentru situaţia în care s-au înscris 
şaisprezece concurenţi. 
 Capul de serie numărul unu este trecut pe prima linie din 
partea de sus a tabloului de concurs. Capul de serie numărul doi se 
trece pe partea opusă capului de serie numărul unu, pe ultima linie 
din partea de jos a tabloului de concurs. Capul de serie numărul trei 
este plasat pe prima linie din mijloc a părţii de jos a tabloului de 
concurs. Vis-à-vis de acesta se trece capul de serie numărul patru 
 Aşezarea celorlalţi concurenţi  pe tabloul de concurs se face pe 
poziţia ce corespunde numărului extras prin tragerea la sorţi. 
Jucătorii plasaţi pe linii alăturate ale tabloului joacă între ei. 
Câştigătorii se califică în etapa următoare, iar cei învinşi sunt 
eliminaţi.  
 În situaţia că numărul concurenţilor înscrişi este diferit de 2 n , 
este necesar ca o parte a lor să participe la un tur preliminar, iar alţii 
vor intra direct în turul doi. Jucătorii care se califică în turul al doilea 
fără a juca sunt numiţi “scutiţi”.  
 Stabilirea numărului “scutiţilor” se face scăzând suma 
jucătorilor înscrişi din cifra superioară progresiei de 4, 8, 16, 32 etc. 
 Aşezarea celorlalţi concurenţi  pe tabloul de concurs se face pe 
poziţia ce corespunde numărului extras prin tragerea la sorţi. 
Jucătorii plasaţi pe linii alăturate ale tabloului joacă între ei. 
Câştigătorii se califică în etapa următoare, iar cei învinşi sunt 
eliminaţi.  
 Exemple: dacă avem 6 concurenţi înscrişi, scădem numărul lor 
din 8 şi astfel obţinem numărul “scutiţilor”, care este de 2; dacă avem 
12 înscrişi, scădem acest număr din 16 şi obţinem cifra de 4, numărul 
celor care se califică în turul următor fără joc; dacă avem 45 de 
înscrişi în concurs, scădem această cifră din numărul 64 şi în acest 
caz numărul “scutiţilor” este de 19. 
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 Pentru aşezarea jucătorilor “scutiţi” pe tabloul de concurs vom 
proceda astfel: 
 -  dacă numărul “scutiţilor” este un număr cu soţ, atunci 
aceştia se plasează în mod egal pe primele linii de sus şi de jos ale 
tabloului; 
 - dacă numărul “scutiţilor” este nepereche, atunci “scutitul” în 
plus se aşează pe una din liniile de jos ale tabloului, în aşa fel ca 
numărul mai mare de “scutiţi” să figureze întotdeauna în partea de 
jos a acestuia. 
Numărul concurenţilor care se întrec în primul tur se obţine scăzând 
din cifra înscrişilor pe cea a “scutiţilor”. 
 Exemplu: numărul concurenţilor înscrişi: 22; numărul 
“scutiţilor”: 10 (32 – 22 =10); numărul concurenţilor care se 
întâlnesc în turul preliminar: 12 (22 – 10 = 12);            
 În turul în care nu joacă “scutiţii” sunt însemnaţi cu “X”. Se 
face această operaţie înainte de tragerea la sorţi. La tragerea la sorţi 
concurenţii sunt plasaţi pe tabloul de concurs în ordinea extragerii 
lor. Concurenţii care au loc pe liniile primului tur, vor fi trecuţi pe 
acele linii, iar cei ieşiţi pe liniile însemnate cu “X”, vor fi trecuţi 
direct pe liniile corespunzătoare ale turului doi. 
 

Nr. concurenţilor 
înscrişi 

Câţi joacă în 
turul unu 

Scutiţii şi plasarea lor pe tabloul de 
concurs 

Numărul 
jocurilor 

Total Sus Jos  
2 2 - - - 1 

3 2 1 - 1 2 
4 4 - - - 3 
5 2 3 1 2 4 
6 4 2 1 1 5 
7 6 1 - 1 6 
8 8 - - - 7 
9 2 7 3 4 8 
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10 4 6 3 3 9 
11 6 5 2 3 10 
12 8 4 2 2 11 
13 10 3 1 2 12 
14 12 2 1 1 13 
15 14 1 - 1 14 
16 16 - - - 15 
17 2 15 8 8 16 
18 4 14 7 7 17 
19 6 13 6 7 18 
20 8 12 6 6 19 
21 10 11 5 6 20 
22 12 10 5 5 21 
23 14 9 4 5 22 
24 16 8 4 4 23 
25 18 7 3 4 24 
26 20 6 3 3 25 
27 22 5 2 3 26 
28 24 4 2 2 27 
29 26 3 1 2 28 
30 28 2 1 1 29 
31 30 1 - 1 30 
32 32 - - - 31 

   Aşezarea “scutiţilor” pe tabloul de concurs 
  
 Tragerea la sorţi şi procedura de trecere a concurenţilor pe 
tablou se desfăşoară astfel: 
v Se notează pe tabloul de concurs capii de serie şi se marchează 

locul scutiţilor.  
v Ceilalţi concurenţi (fără capii de serie) sunt trecuţi pe un tabel şi 

primesc câte un număr în ordine (1, 2, 3, 4, 5……n). 
v Se fac bilete  numerotate de la unu la ultimul număr de ordine 

corespunzător concurenţilor înscrişi pe tabel. 
v Se introduc biletele în urnă, se amestecă, după care se extrage, pe 

rând, câte unul şi se citeşte cu voce tare numărul scris pe acesta. 
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v Se citeşte de pe tabel numele concurentului care corespunde cifrei 
extrase. 

v Se      înscrie      numele     concurentului     respectiv     pe    
tabloul    de   concurs,   începând   de   sus   în  jos,  în  ordine,  pe  
locurile  rămase  libere  după  înscrierea  “capilor  de  serie”  şi  
plasarea  X-urilor  care marchează “scutiţii”. Numele  
concurenţilor  ieşiţi   în  ordine  pe  locurile “scutite” se trec pe 
tabloul de concurs direct pe linia ce corespunde turului al doilea. 

 În cadrul sistemului eliminatoriu fazele concursului poartă 
denumirea dată de numărul concurenţilor care rămân în cursă după 
consumarea fiecărei etape. 
Exemplu: dacă avem treizeci şi doi de concurenţi, atunci primul tur 
poartă numele de şaisprezecimi, următorul optimi, turul următor 
sferturi, semifinale şi finala. După disputarea ultimului meci avem un 
învingător, ocupantul locului întâi, şi un învins, ocupantul locului 
doi. 
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 La concursurile desfăşurate după sistemul dublă eliminare, obţin 
dreptul să concureze mai departe atât învingătorii cât şi pierzătorii 
care au suferit o singură înfrângere. Sunt eliminaţi din concurs 
jucătorii (echipele) care se afla la a doua înfrângere. 
 Astfel, pentru programarea întâlnirilor dintre participanţi, se 
întocmeşte un tablou principal de concurs (fig. 5), respectând 
criteriile şi regulile care stau la baza sistemului eliminatoriu în 
privinţa alcătuirii acestuia. 
 
1 
16 
 
9 
8 
 
5 
12 
 
13 
4 
     I 
3 
14 
 
11 
6 
 
7 
10 
 
 15 
2 
  
 După primul tur, învingătorii continuă pe tabloul principal, în 
timp ce pentru învinşi se întocmeşte un tablou secund de concurs 
(fig. 5) cu jocuri eliminatorii. Plasarea pierzătorilor pe tabloul 

Fig. 4 Tablou principal de concurs 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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secund se face în diagonală, astfel încât cei din jumătatea de sus vor 
juca în cea de jos și invers. 
 
 
         
1        P8 
16         
       12 
9         
8        P7 
         
5        P6 
12         
        11 
13         
4        P5  
       
3        P4 
14         
       10 
11         
6        P3 
         
7        P2 
10         
        9 
15         
2        P1 
 

Fig. 5 Tablou secund de concurs 
  
 Din acest moment, după fiecare tur, cei care pierd pe tabloul 
principal trec pe tabloul secund iar învinşii de pe tabloul secund sunt 
eliminaţi din concurs.  
 După al doilea tur disputat pe tabloul principal, pierzătorii vor 
trece pe tabloul secund în diagonală pe jumătatea de sus și cea de jos 
a tabloului de concurs. (fig. 6) 
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5 

4 

3 

2 

1 
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1        P8 
16         
     13    P14 12 
9         
8        P7 
         
5        P6 
12      P13   
     14      11 
13         
4        P5  
       
3        P4 
14         
     15    P16 10 
11         
6        P3 
         
7        P2 
10      P15   
      16     9 
15         
2        P1 

 
Fig. 6 Modul de trecere a pierzătorilor pe tabloul secund după al doilea tur 

 
 Sistemul se aplică până in momentul în care rămân câte doi 
jucători (echipe) pe fiecare tablou de concurs, aceştia urmând să 
joace semifinalele şi apoi finalele. 
 Partidele din cadrul semifinalelor vor fi între echipele (jucătorii) 
situate în jumătatea de sus a tabloului de concurs şi echipele 
(jucătorii) situate în jumătatea de jos a tabloului de concurs. 
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Câştigătorii din cele două jocuri vor disputa finala pentru locurile I 
şi II, iar pierzătorii, finala pentru locurile III şi IV.  
 Sistemul cu dublă eliminare, datorită structurii şi modului de 
desfăşurare prezintă o serie de avantaje dar şi dezavantaje faţă de 
sistemul eliminatoriu. 

Avantaje: 
- oferă o "a doua şansă" echipelor (jucătorilor) care pierd un 

joc, in special celor valoroşi, învinşi în primele tururi; 
- creşte obiectivitatea selecţiei; 
- oferă posibilitatea (la fel ca şi sistemul eliminatoriu) ca, într-

un timp relativ scurt, un număr mare de concurenţi să ia parte 
la întrecere; 

- păstrează un interes mărit pentru concurs. 
 Dezavantaje: 

- numărul mare de întâlniri într-un timp relativ scurt solicită 
foarte mult concurenţii; 

- timpul de desfăşurare a competiţiei se prelungeşte faţă de 
sistemul eliminatoriu; 

- jucătorii (echipele) care pierd un match trebuie sa dispute un 
număr de jocuri mai mare decât cei neînvinşi.
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Fig. 7 Sistemul cu recalificări - tablou de concurs pentru 16 concurenți 
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6.2.3. Sistemul turneu 
 
 Principiul sistemului turneu este că fiecare participant  
întâlneşte, pe rând, pe baza programării,  toţi ceilalţi concurenţi care 
iau parte la întreceri. Pe primul loc se clasează concurentul care 
învinge pe toţi ceilalţi sau realizează numărul cel mai mare de 
puncte. Ceilalţi concurenţi se clasează în ordinea numărului de 
puncte acumulate. 
 Acest sistem de desfăşurare prezintă o serie de avantaje, dar şi 
neajunsuri. 
 Avantajele sistemului sunt: 
§ Exclude posibilitatea eliminării din concurs, încă din primele 

faze, a celor învinşi. 
§ După fiecare etapă continuă întrecerea atât învingătorii, cât şi 

învinşii. 
§ Oferă posibilitatea ca fiecare concurent să ocupe un loc în 

clasament mai aproape de valoarea sa în raport cu toţi ceilalţi 
participanţi  

§ Toţi competitorii dispută acelaşi număr de întâlniri. 
Principalele dezavantaje ale sistemului turneu sunt: 
§ Faptul ca fiecare concurent întâlneşte pe toţi ceilalţi înscrişi face 

ca întrecerile se întindă pe o perioadă lungă de timp. 
§ Pot să participe un număr relativ mic de concurenţi. 
§ Programarea trebuie respectată cu stricteţe pentru că altfel se 

produc perturbări în derularea normală a concursului. 
  Pentru stabilirea sistemului de desfăşurare, dar şi pentru 
programarea întâlnirilor, este important ca organizatorii să ştie 
numărul total al acestora. Numărul total de întâlniri se calculează 
după formula: 
 
 



162 
 

N = n (n - 1)    unde: 
 2  

N reprezintă numărul de întâlniri; 
n reprezintă numărul participanţilor. 

Exemplu: dacă avem înscrişi un număr de 11 concurenţi, înmulţim 
această cifră cu 10, rezultatul îl împărţim la 2 şi, în final obţinem 
cifra de 55 de întâlniri; 
 Pentru a putea realiza programarea întrecerilor este necesar să 
se stabilească ordinea participanţilor. Aceasta poate fi obţinută fie 
prin tragere la sorţi, fie pe baza unui clasament întocmit anterior, 
luând în considerare rezultatele de până atunci. 
 La stabilirea numărului etapelor se ţine seama de faptul că în 
situaţiile când numărul participanţilor este impar, numărul etapelor 
ce trebuiesc desfăşurate este egal cu acest număr. În cazul că numărul 
celor înscrişi este par, numărul etapelor va fi cu unul  mai puţin decât 
cel al participanţilor. Stabilirea ordinii întâlnirilor se face pe baza 
tabelei Berger. Se procedează astfel:  
 - se tage câte o linie (bară) verticală pentru fiecare etapă; 
 - se numerotează etapele, în ordine, cu cifre romane aşezate 
deasupra lor ; 
 -  sub bare, se notează în ordine, începând cu cifra 1, cele fără 
soţ, după care cele cu soţ; 
 -  pornind de la cifra de jos, care indică concurentul care nu are 
pereche şi, deci, în etapa respectivă stă, se trec în ordinea lor 
aritmetică celelalte cifre, urmând sensul invers de rotaţie al acelor de 
ceasornic; 
 - în caz că numărul participanţilor este par, în prima parte 
procedura este aceiaşi, iar în final  în etapele fără soţ, cifra care 
reprezintă ultimul concurent se scrie în dreapta cifrei de sub bară, iar 
în cazul etapelor cu soţ  cifra  care reprezintă ultimul concurent se 
trece în stânga cifrei de sub bară. 
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 Exemple: 
 

5 înscrişi 
 

I II III IV V 
4 3 2 1 5  4 3 2 1 5 
5     2 3 5 1 3 4 1 2 4 

1 4  2  5  3  
 

Programul pentru disputarea întâlnirilor pe etape este următorul: 
 

Etapa I Etapa a II-a Etapa a III-a Etapa a IV-a Etapa a V-a 
4 – 3 2 – 1 5 – 4 3 – 2 1 – 5 
5 – 2 3 – 5 1 - 3 4 – 1 2 – 4 
1 stă 4 stă 2 stă 5 stă 3 stă 

 
 

6 înscrişi 
 

I II III IV V 
4 3 2 1 5  4 3 2 1 5 
5 2 3 5 1 3 4 1 2 4 
1 (6) (6) 4 2 (6) (6) 5 3 (6) 

 
Programul pentru disputarea întâlnirilor pe etape este următorul: 

 
Etapa I Etapa a II-a Etapa a III-a Etapa a IV-a Etapa a V-a 
4 – 3 2 – 1 5 – 4 3 – 2 1 – 5 
5 – 2 3 – 5 1 – 3 4 – 1 2 – 4 
1 – 6 6 – 4 2 – 6 6 – 5 3 – 6 

  
 Acest procedeu pentru programarea întâlnirilor pe etape se poate 
aplica indiferent de numărul participanţilor. 
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