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Capitolul I 
 

ASPECTE TEORETICE PRIVIND RELAŢIA 
MOTIVAŢIE-PERFORMANŢĂ 

 
 

1.1. Conceptul de motivaţie 
 

„Motivaţia este ceea ce te face să porneşti. 
Obişnuinţa este ceea ce te face să continui.” 

 

(Jim ROHN) 
 
 

În prezent, în cadrul unei organizaţii, motivarea este un termen frecvent 
utilizat. Complexitatea conceptului face dificilă o definiţie simplă, unanim 
acceptată. Nu a fost posibil încă să se găsească un răspuns mulţumitor la 
întrebarea “Ce anume îi face pe angajaţi să muncească eficient?”. Dificultatea 
este determinată de faptul că orice cercetător trebuie să facă unele presupuneri 
privind motivele comportamentului pe care l-a observat sau înregistrat. Ca 
urmare, în toate raţionamentele privitoare la motivare va exista întotdeauna un 
anumit element de subiectivitate. „Motivarea este o modificare psihologică şi 
fiziologică care se produce în fiinţa umană ori de câte ori apare o nevoie; 
pentru satisfacerea acelei nevoi, individul adoptă un comportament care 
vizează refacerea echilibrului psihologic şi fiziologic”. (Larousse) 

,,Motivaţia este ceea ce energizează, direcţionează şi susţine un 
comportament” după Seers şi Porter, ea se referă la factori din interiorul 
individului care au rolul de ,,a stimula, menţine şi canaliza comportamentul în 
legătură cu un scop”1 şi care contribuie la ,,procesul de direcţionare a 
activităţilor organismului” 2. 

                                                 
1 Huffman, Vernoy, Williams, Vernoy, 1991, apud G. Pânişoară, I. Pânişoară, Motivarea eficientă, 

2005, p. 16. 
2 Goldenson, 1983, apud Pânişoară, 2005. 
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Evans pune accentul pe faptul că motivaţia se caracterizează prin 
persistenţă la nivelul comportamentului, iar Johns o prezintă ca ,,măsura în care 
un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop”3 . 

De asemenea motivaţia ,,corespunde unei modificări a organismului care o 
pune în mişcare până la reducerea acelei modificări” sau, cum spune Sillamy 
(1996), ea persistă ,,până la reducerea tensiunii”4.  

Deci, motivaţia are rol de iniţiere şi stimulare a unui comportament 
persistent cu ajutorul unor ,,forţe” din interiorul nostru orientate spre 
satisfacerea unor nevoi. Ea este orientată către reducerea stării de tensiune 
creată de o nevoie, de un motiv, stare ce nu poate fi corectată decât prin 
iniţierea unui comportament adecvat. 

Motivaţia face parte din funcţia de relaţie a comportamentului: datorită 
motivaţiei nevoile se transformă în scopuri de îndeplinit, individul caută acele 
forme de interacţiune astfel încât anumite relaţii sunt necesare sau 
indispensabile funcţionării5.  

Principalul element în definirea motivaţiei este motivul. El desemnează 
acele tipuri de nevoi care sunt active şi care provoacă o tensiune internă care 
determină persoana să acţioneze spre satisfacerea acestor nevoi. 

Cu toate că în cazul unei persoane există mai multe nevoi nesatisfăcute, la 
acţiunea unui stimul numai una devine operantă, adică doar una duce la 
schimbarea comportamentului persoanei în direcţia alegerii aceluiaşi scop care să 
producă satisfacerea, când scopul este realizat. În general rolul de nevoie activă îl 
are nevoia cu cel mai ridicat nivel de nesatisfacere, care exercită cea mai mare 
presiune spre a fi satisfăcută şi care devine astfel motivul comportamentului. 

Motivul este definit drept ,,Cauza, raţiunea, pricina unei acţiuni; imboldul 
care împinge la o acţiune sau care determină o acţiune, mobil”6 şi este dat de o 
diversitate de nevoi care devin operante în anumite situaţii. Motivele sunt 
grupate în două mari categorii: 

a) motive înnăscute, de rang inferior; general comune tuturor persoanelor 
vizând nevoia de hrană, de îmbrăcăminte, de locuit etc. (sunt denumite şi nevoi 
fiziologice); 

                                                 
3 Ibidem p. 17. 
4 Ibidem p. 19. 
5 Doron R.,Parot F., (1999) [1991], p. 513. 
6 Dex, p. 656. 
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Capitolul III 
 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
 
La nivel de organizaţie un rol important în motivarea cadrelor didactice 

poate să îl aibă managerul de unitate şcolară. În prezent managementul 
resurselor umane din sistemul educaţional revine Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dâmbovița care organizează concursul pentru ocuparea posturilor 
vacante, atribuţiile managerului de şcoală fiind limitate în acest segment. Prin 
introducerea descentralizării, atribuţiile directorului de şcoală şi ale consiliului 
de administraţie pe linie de resurse umane vor creşte semnificativ în sensul 
apariţiei posibilităţii de a face angajări directe. 

Directorul poate acţiona asupra factorilor care cresc motivaţia salariaţilor, îi 
fac pe oameni să muncească mai mult şi să aibă o atitudine mai bună faţă de 
activitatea pe care o depun. În acest sens un real ajutor îl oferă cunoaşterea 
principiilor managementului resurselor umane. 

În 1960 dr. Frederick Hertzberg a lansat teoria factorilor motivatori şi a 
celor demotivatori din viaţa noastră profesională. Dr. Hertzberg analizează 
câmpul muncii şi identifica atât factorii motivatori (care dacă sunt îndepliniţi îi 
fac pe salariaţi să muncească mai mult, dar dacă lipsesc nu produc scăderea 
motivaţiei) cât şi pe cei care demotivează (dacă sunt îndeplinite condiţiile nu îi 
fac pe salariaţi să muncească mai mult, dar dacă lipsesc produc demotivarea 
angajaţilor).  

Ameliorarea factorilor demotivatori nu aduce mai multă performanţă, ci 
menţine nivelul de performanţă existent (ex. Dacă un director se poartă frumos 
cu angajaţii, aceştia nu vor munci mai mult. Dacă se poartă urât este foarte 
probabil ca angajaţii să muncească mai puţin. Dacă o sală de clasă este dotată 
cu mobilier nou, cadrul didactic nu va preda mai mult, dar dacă este mutat într-
o sală anostă performanţa lui va scădea). 

Un prim factor motivaţional ar fi dezvoltarea personală şi plăcerea muncii. 
Atunci când ştii exact cum să faci anumite sarcini, le faci cu entuziasm, 
siguranţă şi obţii rezultate bune. Din această perspectivă cadrele didactice 
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trebuie încurajate să urmeze diverse cursuri de perfecţionare şi să obţină grade 
didactice, avantajele pentru unitatea şcolară fiind importante: 

 creşte eficienţa prin motivaţie;  

 creşte eficienţa prin reducerea erorilor;  

 scade nivelul de stres al angajaţilor;  

 creşte loialitatea faţă de unitatea de învăţământ, creşte nivelul de 
autorespect. 

Al doilea factor motivator este reprezentat de responsabilitate. Oamenilor 
le place să fie responsabili de ceva sau de cineva, întrucât le oferă un sentiment 
de utilitate şi importanţă a propriei persoane. Când directorul de şcoală ne 
investeşte cu o responsabilitate, majoritate facem eforturi ca acea îndatorire să 
fie dusă la bun sfârşit cu cele mai bune rezultate. Când responsabilitatea 
aparţine altcuiva nivelul de implicare şi efortul depus scade semnificativ, iar în 
cazul în care responsabilitatea este a tuturor se ajunge până la indiferenţă. 
Directorul poate aloca anumite responsabilităţi cadrelor didactice, principala 
problemă care apare este faptul că nu există oameni de încredere (multe 
responsabilităţi nu sunt remunerate şi tot mai puţini profesori sunt dispuşi să 
muncească pe nimic, în contextul în care comunismul a fost înlocuit de 
capitalismul sălbatic, primar). Însă, dacă nu acorzi responsabilităţi, nu ai cum să 
ştii exact care sunt oamenii pe care te poţi baza. 

Al treilea factor al motivaţiei este reprezentat de recunoaştere. Atunci când 
unei educatoare sau învăţătoare îi sunt recunoscute meritele pentru anumite 
activităţi didactice sau extraşcolare, respectiva are tendinţa de a le repeta din ce 
în ce mai bine. Dacă directorul laudă fără zgârcenie lucrurile bine făcute, autorii 
acestora se vor simţi bine şi îşi vor propune să obţină rezultate şi mai bune. Se 
pare că recunoaşterea este cea mai puternică formă de motivare şi cea mai 
ieftină. Nu costă nimic să lauzi cadrul didactic la sfârşitul unei activităţi 
deosebite şi să îi mulţumeşti pentru efortul depus. Acesta va pleca de la şcoală 
fericit, iar a doua zi va veni la şcoală cu mai mult chef de muncă. 

La factorii menționați mai sus dr. Hertzbeg adaugă avansarea în funcţie şi 
împlinirea profesională. Avansarea în funcție în învăţământ este limitată spre 
deosebire de companiile private, iar împlinirea profesională este o chestie 
personală pe care nu o pot oferi managerii, ci trebuie căutată de fiecare salariat 
în parte. 
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Managerul de  unitate școlară poate avea succes în motivarea angajaţilor 
dacă: 

 află ce-şi doresc salariaţii printr-un chestionar, discuţii cu liderul de 
sindicat din unitate, discuţii cu responsabilii de comisii metodice;  

 se comportă cu personalul grădiniţei aşa cum ar dori să se comporte 
şeful său cu el; 

 asigură cele mai bune condiţii de muncă: căldură, aer curat, apă, 
spaţii de odihnă, iluminat, măsuri de securitate a personalului etc.;  

 simplifică la maximum documentele şi procedurile administrative 
care îngreunează munca oamenilor; 

 creează o atmosferă de lucru plăcută şi dezvoltă spiritul de echipă. 
Dacă personalul didactic îşi consumă energia în conflicte, plăcerea de 
a munci scade şi inevitabil dispar performanţele; 

 sprijină dezvoltarea profesională a salariaţilor, mai ales a celor 
debutanţi în sistem, se asigură că responsabilii de comisii metodice 
se comportă ca nişte lideri veritabili;  

 felicită angajaţii şi nu se sfieşte să le mulţumească pentru toate 
lucrurile bine făcute. 

În urma studiului efectuat la Grădiniţa nr. 14 Târgovişte cu privire la 
motivaţia şi performanţa în cadrul echipei, pot face următoarele recomandări: 

 proiectarea şi implementarea unei strategii de motivare a angajaţilor 
care să ţină cont de particularităţile individuale ale fiecărui angajat 
şi/sau particularităţile fiecărei echipe; 

 accentuarea rolului de motivare şi susţinere a liderului echipei (acesta 
trebuie să impună obiective comune, trebuie să clarifice rolurile 
membrilor echipei şi să asigure feedback cu privire la rezultatele 
activităţii echipei şi cu privire la obiectivele atinse); 

 identificarea şi recunoaşterea acelor abilităţi şi competenţe care sunt 
necesare pentru atingerea performanţelor înalte; 

 identificarea şi recunoaşterea acelor ,,ieşiri” (output-uri) care pot fi 
definite şi în termeni calitativi, nu numai cantitativi; 

 conferirea unui stil de evaluare mai mult de încurajare şi consiliere şi 
mai puţin critic; 
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 acordarea de mai multă atenţie pentru contribuţia individului la 
succesul grupului, ca întreg; 

 evaluarea performanţelor trebuie să se facă periodic pentru a se evita 
erorile de evaluare; 

 evaluarea performanţelor trebuie urmată de identificarea unor căi 
pentru îmbunătăţirea performanţelor echipei şi planificarea 
performanţelor viitoare; 

 reconstruirea rolului motivaţiei în obţinerea unor performanţe 
superioare; 

 urmărirea în continuare a legăturii dintre motivaţie şi performanţă 
pentru a putea stabili care dintre nevoile identificate în studii sunt cu 
adevărat motivatoare şi duc la creşterea performanţei. 

În concluzie, acest studiu de caz nu a putut dovedi o legătură clară între 
motivaţia şi performanţa profesională pentru că ipoteza nu a fost verificată, 
diferenţa dintre scoruri fiind semnificativă. 
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4.   
o Analiza desfășurării pregătirii preșcolarilor 

pentru concursuri școlare 
Decembrie 

2020 

Director/ 
Membrii CA/ 
Responsabil 

Comisia pentru 
curriculum/ 

5. o Evaluarea activităţii personalului nedidactic 
pentru anul 2020  

o Revizuirea și aprobarea fișelor individuale de 
post pentru personalul nedidactic 

o Avizarea execuției bugetare 
o Aprobarea schemei de personal didactic 

auxiliar și nedidactic 
o Aprobarea proiectului de încadrare cu 

personal didactic de predare 
o Controlul parcurgerii Curriculumului pentru 

educație timpurie și a evaluării ritmice a 
preșcolarilor 

o Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 
2021-2022 

Ianuarie 
2021 

Director/ 
Membrii CA/ 
Administrator 
patrimoniu/ 
Responsabil 

Comisia pentru 
curriculum/ 

 
 

 
 
 

TEMATICA  ȘEDINȚELOR ORDINARE  
ALE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE 

An școlar 2020 - 2021 - Semestrul al II-lea 
 

Nr. 
crt. 

Tematica 
Luna și 

anul 
Responsabili 

Invitați 
1.  

o Aprobarea tematicii și graficul ședințelor 
Consiliului de administrație și Consiliului 
profesoral pentru semestrul al II-lea; 

o Aprobarea calendarului activităților 
educative școlare și extrașcolare pe semestrul 
al II-lea; 

o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate; 

 
 

Februarie 
2021 

Director/ 
Membrii CA/ 
Coordonator 
proiecte şi 
programe/ 

Coordonator 
CEAC/ 

Administrator 
financiar/ 
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2. o Aprobarea procedurii operaţionale pentru 
monitorizarea și evaluarea activităților 
desfășurate în săptămâna ”Școala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun!”; 

o Analiza activităţii Comisiei de curriculum, 
referitoare la monitorizarea elaborării 
programelor școlare pentru CDȘ 2021-2022, 
în vederea transmiterii către ISJ a setului de 
programe școlare și solicitării obţinerii 
avizului științific de la inspectorii şcolari de 
specialitate; 

o Analiza cererilor cadrelor didactice aflate în 
restrângere de activitate și comunicarea 
hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea 
acordului pentru transfer;   

o Aprobarea strategiei de promovare a ofertei 
educaţionale a grădiniţei; 

o Măsuri de îmbunătățire a activității școlare 
propuse de CEAC; 

o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate; 

 
 

Martie 
2021 

Director/CA/ 
Coordonator 

proiecte 
programe/ 

Comisia pentru 
curriculum/ 

Comisia pentru 
mobilitate/ 
C.E.A.C./ 

Administrator 
financiar 

3. o Analizarea şi soluţionarea eventualelor cereri 
de pretransfer consimţit între unităţi de 
învăţământ (acordarea/ neacordarea 
acordului de principiu pentru pretransfer 
către solicitant/ inspectoratul şcolar); 

o Analizarea modului de îndeplinire a 
obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional grădiniţă– familie; 

o Analiza parcurgerii materiei și a evaluării şi 
notării ritmice a preșcolarilor; 

o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate. 

Aprilie 
2021 

Director/CA/ 
Comisia de 
mobilitate/ 

Responsabil 
Activitatea cu 

părinţii/ 
Administrator 

financiar 
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4. o Stabilirea și comunicarea către I.Ş.J. 
Dâmboviţa și cadrele didactice a 
acordului/acordului de principiu/refuzului 
privind continuitatea pentru detașare la 
cerere în anul școlar 2021-2022; 

o Stabilirea acordului/acordului de 
principiu/refuzul privind prelungirea duratei 
contractului individual de muncă pe perioadă 
determinată în anul școlar 2021-2022 și 
comunicarea către inspectoratul școlar a listei 
cadrelor didactice; 

o Analiza activității Comisiei de combatere și 
prevenire a violenței din mediul școlar; 

o Analiza activităților metodice desfășurate în 
grădiniţă – comisia de curriculum; 

o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate; 

 
Mai 
2021 

Director/CA 
Comisia de 
mobilitate/ 

Responsabil 
Comisia pentru 

curriculum/ 
Comisia de 

combatere și 
prevenire a 

violenței din 
mediul școlar/ 
Administrator 

financiar 

5.  
o Analizarea activităţii CEAC; 
o Elaborarea unui plan de măsuri privind 

reparațiile și igienizarea spațiilor de 
învățământ pe perioada vacanței de vară; 

o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate; 

 
Iunie 
2021 

Director/CA/ 
C.E.A.C. 

Comisia pentru 
curriculum/ 

Administrator de 
patrimoniu/ 

Administrator 
financiar/ 

6. o Decontarea cheltuielilor aferente navetei 
cadrelor didactice din unitate; 

Iulie 
2021 

Director/CA/ 
Administrator 

financiar 
7. o Discutarea şi soluţionarea propunerilor 

pentru detaşare în interesul învăţământului şi 
transmiterea listei cadrelor didactice detaşate şi 
a dosarelor acestora la I.Ş.J. Dâmboviţa 
 

August 
2021 

Director/CA/ 
Comisia pentru 

mobilitate 
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TIPARUL

str. Gabriel Popescu, nr. 3, Târgoviște, Dâmbovița

www.zven.ro
zven.print@gmail .com

tel./fax: 0345 401 330
mobil:  0765  464 304

 
 
 
 
 

Autoarea declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației  

în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 

 


