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SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE 

 
Potenţialul şi eficacitatea oricărui tip de organizaţie depinde, într–o mare măsură, de 

performanţele individuale al membrilor săi. La rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate 

de o serie de factori, printre care se regăseşte stilul de conducere al managerilor şi cultura 

organizaţiei. Transformările aşteptate în viitor, de la o societate bazată eminamente pe resurse 

materiale la o societate a utilizării resurselor inteligente care se profilează astăzi, conduce la 

integrarea pe scară largă a managementului bazat pe cunoştinţe la nivelul organizaţiilor 

performante. Atenţia se mută strategic de la impersonalele acţiuni cu resurse materiale sau 

financiare la coordonarea, antrenarea şi motivarea capitalului uman, cu toate efectele care 

rezultă din personalizarea relaţiei dintre manageri şi angajaţi. 

Reuşita într–o activitate este asigurată în cea mai mare măsură atât de latura calitativă 

a factorului uman, cât şi de motivaţia acestuia faţă de munca efectuată. Managementul 

dezvoltării resurselor umane constituie, de altfel, unul dintre puţinele domenii ştiinţifice care 

pot produce schimbări calitative majore în planul activităţii profesionale, fără investiţii 

materiale şi financiare majore, prin intensificarea însă a eforturilor managerului. În cadrul 

organizaţiilor birocratice şi în cele de tip lucrativ (privat), considerăm ca motivarea 

angajaţilor este esenţială, deoarece activitatea acestora este cea care duce la creşterea 

performanţelor organizaţionale în toate activităţile pe care le desfăşoară. 

Motivaţia alegerii temei tezei de doctorat 

„Încă o lucrare despre manager? Ce–ar mai putea aduce nou? Unde s–ar putea 

aplica? etc.” sunt întrebări la care nu este nevoie de răspuns, deoarece nu ne propunem să 

realizăm un studiu de management în general, ci de leadership. Din dorinţa de a aprofunda 

aspecte specifice ale temei de cercetare, legate de domeniul management resurse umane luat 

drept cadru de referinţă pentru circumscrierea şi contextualizarea temei propuse: metodologia 

cercetării studiului comparativ privind rolul managerilor în motivarea personalului pentru 

creşterea performanţelor în procesul de muncă în organizaţia militară şi în organizaţia de tip 

lucrativ (privat)”, direcţionează cercetarea, prin dimensiunea sa exploratorie, descriptiv–

analitică, explicativă, praxiologică şi predictivă, spre evidenţierea, evaluarea şi ameliorarea 

unor neconcordanţe interne ale motivării angajaţilor privind aplicarea celor mai eficiente şi 

eficace metode. 

Raţiunea elaborării acestei teze de doctorat rezidă din necesităţile reale arătate şi, pe 

un alt plan, din impactul asupra domeniului cercetat a efectelor actuale ale leadershipului 

asupra creşterii performanţelor organizaţionale în procesul de muncă în organizaţiile 



6 
 

birocratice şi în cele de tip lucrativ (privat) post–moderne, globalizarea în toate domeniile, 

inclusiv în cel al securităţii şi apărării, globalizarea afacerilor şi internaţionalizarea 

organizaţiilor, economia, organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe, capitalul de 

cunoştinţe, toate, sub spectrul general al schimbării. 

Opţiunea pentru stabilirea titlului temei pentru lucrarea de doctorat nu a fost arbitrară. 

Desfăşurând activitatea profesională în domeniul cercetării timp de şapte ani, experienţa mi–a 

arătat ca există o dublă relaţie „parte–întreg”, respectiv „manager – motivare – performanţă – 

organizaţie”. Tema cercetării în sine o considerăm de actualitate, întrucât analiza comparativă 

privind „Rolul managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor 

organizaţionale în procesul de muncă în organizaţia militară şi în cea de tip lucrativ (privat)” 

a fost puţin supusă unor cercetări sistematice. De asemenea, alte motive care m–au determinat 

să abordez şi să realizez această cercetare comparativă privind rolul managerilor în motivarea 

personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale în procesul de muncă în 

organizaţii birocratice şi în cele de tip lucrativ (privat) în cadrul unei teze de doctorat sunt 

rezultatul unor reflecţii personale, dar şi a unei activităţi de cercetare ştiinţifică pe această 

temă. 

Actualitatea şi necesitatea tezei de doctorat este demonstrată de caracterul ei 

interdisciplinar, de aplicabilitatea foarte mare în domeniul managementului oricărei 

organizaţii fie ea militară (birocratică) sau lucrativă (privată), de soluţiile pe care le propunem 

pentru rezolvarea ei, concepute ca modalităţi de implicare efectivă a managerului în inovarea 

practicilor manageriale optime, eficiente şi eficace. 

Prin aspectele ştiinţifice analizate am evitat tratarea unor idei generale, concentrându–

ne, în special, pe sublinierea particularităţilor conceptelor fundamentale ale procesului 

motivaţional în cadrul organizaţiilor militare (birocratice) şi în cele de tip lucrativ (privat). 

Plecând de la aceste observaţii, teza de doctorat îndeplineşte într–un mod minuţios 

tematica tratată, atingând nivelul cerut de calitate, claritate şi coerenţă, plecând de la 

expunerea procesului motivaţional din punct de vedere teoretico–metodologic şi ajungând în 

final la propuneri privind perfecţionarea proceselor studiate prin argumentări temeinice a 

acestora bazate pe cercetarea practic–aplicativă. Astfel, demersul ştiinţific, în sine, în 

contextul complexităţii problemelor abordate, încearcă să răspundă problemelor cu care se 

confruntă managerii organizaţiilor militare (birocratice) şi a celor de tip lucrativ (privat). 

Aprecieri asupra literaturii ştiinţifice în domeniul management 

La începutul documentării propriu–zise, am desfăşurat o bogată şi cuprinzătoare 

informare asupra abordărilor teoretice în domeniu. Studiul bibliografiei a fost realizat în mod 

curent şi permanent. 
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După identificarea, selectarea şi studierea bibliografiei specifice, care mi–a permis 

evidenţierea unei viziuni de ansamblu asupra procesului motivaţional, am trecut la abordarea 

bibliografiei primare, care a diferenţiat, astfel, cunoştinţele în general despre rolul 

managerului în motivarea angajaţilor de cele care surprind specificul organizaţiei militare 

(birocratice) şi celor referitoare la cea de tip lucrativ (privat). 

Metodologia cercetării ştiinţifice specifică domeniului management s–a constituit 

dintr–un ansamblu de metode teoretice – documentarea ştiinţifică (informarea; studierea 

documentelor; observarea), analiza şi sinteza teoretică, generalizarea şi sistematizarea, 

abstractizarea şi modelarea teoretică; metode hermeneutice şi axiologice – interpretarea 

surselor bibliografice teoretice; metode practic–aplicative – observarea, chestionarea, analiza, 

sinteza, comparaţia şi interpretarea rezultatelor; metoda matematică de prelucrare statistică a 

datelor. Toate acestea au permis efectuarea unei analize comparative pertinente asupra 

procesului de motivare a angajaţilor din organizaţia militară (birocratică) şi cea privată. 

Având în vedere cele prezentate, eu consider că teza de doctorat prezintă mecanismul 

motivării angajaţilor din organizaţiilor birocratice (militare) şi în cele de tip lucrativ (privat) 

şi oferă răspunsuri realiste la întrebările adresate de cei ce practică această activitate. Prin 

informaţii şi idei ce pot fi puse imediat în practică lucrarea contribuie la dezvoltarea gândirii 

manageriale şi reprezintă un adevărat instrument de aprofundare şi înţelegere a 

managementului resurselor umane, în general, şi al motivării resurselor umane, în special. 

Iată de ce, motivaţia studierii şi cercetării problematicii subordonate temei acestei teze 

de doctorat se întemeiază pe dorinţa identificării unor modalităţi de rezolvare a dificultăţilor 

durabile destinate optimizării managementului şi leadershipului organizaţiilor birocratice şi în 

cele de tip lucrativ (privat), obiectiv fundamental al cercetării ştiinţifice întreprinse pentru 

elaborarea acestei lucrări. 

Rolul factorului uman este determinat de rolul muncii ca pârghie a prosperităţii, a 

progresului societăţii. Munca este esenţa homoeconomicus, forma de manifestare a acestuia. 

Munca umană este izvorul bogăţiei acumulate de–a lungul timpului, inclusiv a capitalului. 

Dreptul la muncă, libera alegere a profesiei, la un salariu echitabil sunt drepturi fundamentale 

ale omului în orice societate democratică. Apelând la motivare, managerii urmăresc, în esenţă 

ca membrii organizaţiei să dezvolte anumite tipuri de comportament, considerate favorabile în 

atingerea obiectivelor proiectate şi dorite. 

Teza de doctorat este organizată în trei părţi, prima parte o constituie realizarea unui 

studiu privind stadiul actual al cercetării ştiinţifice în domeniu, în întregime îndreptăţit în 

condiţiile în care posibilitatea organizaţională de abordare a leadershipului este aproximativ 

nouă, a doua parte este reprezentată de contribuţiile la dezvoltarea cunoaşterii domeniului, iar 
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a treia parte o constituie cercetarea propriu–zisă de teren efectuată de noi, cu metode şi tehnici 

elaborate pe baza părţilor teoretice şi metodologice studiate. Prima parte cuprinde trei 

capitole, a doua parte două capitole (cinci capitole în total), cel de al şaselea fiind reprezentat 

de cercetarea ştiinţifică comparativă şi nu în ultimul rând capitolul şapte consideraţiile 

finale. 

Primul capitol al lucrării „Organizaţia – cadrul social de manifestare a 

managerilor” defineşte concepte clasice şi abordări noi ale organizaţiilor, tipologia şi 

caracteristicile acestora, dimensiunile contextului organizaţional, structuri şi comportamente, 

dinamica şi viitorul organizaţiilor. Analiza dezvoltată în acest prim capitol evidenţiază 

necesitatea studierii corelate a tuturor componentelor şi problematicii organizaţiei într–un 

context de abordare cibernetico–economică a comunicării organizaţionale şi manageriale. 

În vederea prezentării sistematice a problematicii studiate şi asigurării unui suport 

ştiinţific adecvat lucrării, în capitolul al doilea intitulat „Resursa umană – resursă, capital şi 

vector de bază a organizaţiilor post–moderne” vom trata resursele organizaţiilor post–

moderne, mutaţiile specifice resurselor umane în organizaţiile post–moderne ca element al 

managementului performanţei şi interdependenţa dintre managementul resurselor umane şi 

managementul bazat pe cunoştinţe. După prezentarea acestora am realizat o trecere în revistă 

a resurselor umane ale Armatei României – cheia performanţei în organizaţia militară. 

Capitolul al treilea al lucrării, intitulat „Managerii şi rolul lor în atingerea 

performanţei organizaţionale” are drept scop abordarea stadiului actual al cunoaşterii, 

studiile şi cercetările din domeniul leadershipului. 

În cadrul acestui capitol am prezentat detalii privind managerul modern, tranziţia de la 

manager la manager şi lider, ce sunt liderii, rolurile liderilor, atributele liderilor (puterea, 

influenţa), stiluri de leadership şi de ce eşuează liderii. Particularizarea abordării teoretico–

metodologice a acestor direcţii de perfecţionare a leadershipului se concretizează printr–o 

prezentare de direcţii specifice prioritare pentru organizaţia militară şi cea privată. 

Pe parcursul capitolului al patrulea „Conexiuni între management şi motivarea 

personalului” mi–am propus ca pe baza literaturii de specialitate studiată, să realizăm o 

prezentare a rolului motivării în antrenarea a personalului din organizaţii, subliniind 

importanţa acesteia în vederea îmbunătăţirii performanţelor angajaţilor şi legătura cu strategia 

generală a organizaţiei. 

În continuare pe parcursul acestui capitol prezentăm o viziune proprie privind sursele 

motivaţionale, componentele motivaţiei şi rolurile motivării personalului, corelaţiile specifice 

între motivaţie şi performanţă, identificarea principalelor elemente care stau la baza 

determinării comportamentului personalului din organizaţiile militare şi cele private, 
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consultând surse documentare multiple şi sintetizând informaţii a căror aplicabilitate poate fi 

testată prin cercetare. O contribuţie a capitolului este aprofundarea principalelor teorii 

motivaţionale. 

În Capitolul al cincilea „Elemente specifice de management privind cultura 

organizaţională şi impactul ei asupra motivării angajaţilor din cele două organizaţii” am 

analizat conţinutul, caracteristicile şi rolurile culturii organizaţionale, cultura managerială şi 

caracteristicile sale, influenţele culturii organizaţionale asupra asigurării funcţionalităţii 

organizaţiilor, schimbarea culturii organizaţionale, elementele definitorii ale culturii 

organizaţionale în organizaţia birocratică (militară), elementele definitorii ale culturii 

organizaţionale în organizaţia de tip lucrativă (privată) şi în organizaţia bazată pe cunoştinţe, 

influenţa culturii organizaţionale asupra managementului bazat pe cunoştinţe, precum şi 

conexiunile între cultura organizaţională şi motivaţie şi impactul acestora asupra antrenării - 

motivării angajaţilor. 

În cadrul capitolului al şaselea care reprezintă partea practic–aplicativă a lucrării 

intitulat: „Cercetare ştiinţifică comparativă: «Rolul managerilor în motivarea 

personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale în procesul de muncă în 

organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat)»” am realizat următoarele: 

definirea problemei de cercetare, relevanţa şi actualitatea temei de cercetare, scopul cercetării, 

obiectivele cercetării, ipotezele cercetării, precizările privind metodologia de cercetare, 

definirea conceptelor de metodologie, metodă şi tehnică de cercetare, metodologia de 

cercetare utilizată, realizarea instrumentului de cercetare (stabilirea conţinutului 

chestionarului, stabilirea eşantionului, aplicarea chestionarului, analiza datelor, structura 

instrumentului de cercetare şi descrierea eşantionului) şi concluziile rezultate în urma 

cercetării. 

Obiectivele cercetării 

Demersul de cercetare urmăreşte să demonstreze, pe baze ştiinţifice, rolul managerilor 

în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale în procesul de 

muncă în organizaţii birocratice şi în cele de tip lucrativ (privat). 

Pentru a întreprinde un astfel de demers, teza de doctorat abordează mai multe 

domenii de cercetare, cum ar fi: leadership, management general, managementul resurselor 

umane, statistică. Pornind de la analiza literaturii de specialitate privind evoluţia studierii 

rolului managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale 

în procesul de muncă în organizaţia militară şi ce–a de tip lucrativ (privat), precum şi a 

consecinţelor lor în mediul organizaţional, conturăm un obiectiv, de natură teoretică, al 

acestei teze, respectiv analiza critică şi integrarea principalelor direcţii de cercetare 
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managerială comparativă asupra relaţiei dintre organizaţia militară (birocratică) şi cele 

private, a managementului, a resurse umane, a leadershipului, a motivaţiei, a motivării, a 

eficienţei, a eficacităţii şi performanţelor la nivel organizaţional. 

În partea practic–aplicativă a cercetării noastre noi ne propunem următoarele obiective 

specifice: 

1. Investigarea rolului managerilor organizaţiilor de tip militar şi a celor de tip 

lucrativ (privat) în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale şi 

a diferenţelor care apar în funcţie de stilul lor de muncă şi de relaţiile lor cu angajaţii. 

2. Evidenţierea comparativă a rolului managerilor organizaţiilor de tip militar şi a 

celor de tip lucrativ (privat) privind modalitatea în care atingerea obiectivelor organizaţiei 

asigură motivarea/demotivarea angajaţilor. 

3. Evaluarea rolului managerilor organizaţiilor de tip militar şi a celor de tip lucrativ 

(privat) privind modul de a realiza congruenţă între performanţele obţinute şi motivarea 

angajaţilor. 

4. Analiza diferenţelor semnificative între strategia managerială adoptată de 

managerii organizaţiilor de tip militar şi a celor de tip lucrativ (privat) în domeniul 

resurselor umane pentru creşterea performanţelor organizaţionale în procesul de muncă în 

organizaţiile de tip militar şi în cele de tip lucrativ (privat). 

5. Identificarea factorilor motivatori/demotivatori de satisfacţie/insatisfacţie intrinseci 

(atitudini pozitive faţă de locul de muncă) din organizaţiile de tip militar şi a celor de tip 

lucrativ (privat) şi a conexiunii lor cu condiţiile de muncă şi climatul organizaţional. 

6. Identificarea şi adoptarea de măsuri de către managerii organizaţiilor militare şi a 

celor de tip lucrativ (privat) care să ducă la o mai mare motivaţie şi o mai bună performanţă 

a angajaţilor ţinând seama de specificul muncii lor prin factori non–materiali. 

7. Descoperirea naturii motivaţionale, care îi determină pe angajaţii din organizaţiile 

de tip militar şi a celor de tip lucrativ (privat) să acţioneze pentru obţinerea unui randament 

crescut, în activitatea profesională. 

Ipotezele cercetării 

Ipoteza I1: Noi ne aşteptăm la diferenţe semnificative între rezultatele muncii unui 

manager (lider) de organizaţii de tip militar şi cele de tip lucrativ (privat) în funcţie de stilul 

lor de muncă şi de relaţiile lor cu subordonaţii. 

Ipoteza I2: Noi preconizăm, de asemenea, apariţia unor diferenţe semnificative între 

rolul managerului (liderului) de organizaţie de tip militar şi cel de organizaţie de tip lucrativ 

(privat) privind modalitatea în care atingerea obiectivelor organizaţiei asigură 

motivarea/demotivarea angajaţilor. 
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Ipoteza I3: Noi ne aşteptăm la diferenţe semnificative între rolul managerului 

(liderului) de organizaţie de tip militar şi cele de tip lucrativ (privat) privind modul  de a 

realiza congruenţă între performanţele obţinute şi motivarea angajaţilor. 

Ipoteza I4: Noi preconizăm, de asemenea, apariţia unor diferenţe semnificative între 

strategia managerială adoptată de managerii (liderii) de organizaţii de tip militar şi cele de 

tip lucrativ (privat) în domeniul resurselor umane. 

Ipoteza I5: Noi ne aşteptăm ca factorii motivatori/demotivatori de 

satisfacţie/insatisfacţie intrinseci (atitudini pozitive faţă de locul de muncă) din organizaţii de 

tip militar /lucrativ (privat) să fie în conexiune cu condiţiile de muncă şi climatul 

organizaţional. 

Pentru verificarea ipotezelor menţionate anterior şi atingerii obiectivelor, cercetarea de 

faţă a supus investigaţiei ştiinţifice prin probe specifice un lot format din 132 subiecţi, cu 

vârste cuprinse între 34 şi 56 de ani (cu o medie a vârstei de 44 de ani). Subiecţii au provenit 

din mediul organizaţional românesc, toţi având statutul de angajat, cu funcţie de conducere, 

cu studii superioare – astfel s–a putut menţine constant şi nivelul educaţional al acestora. 

Chestionarele au fost aplicate în perioada 10 martie 2014 – 09 aprilie 2015, iar cei 

chestionaţi au fost managerii de vârf din fiecare organizaţie şi, desigur, şi–au dat acordul să 

participe la studiul nostru. 

Ipotezele formulate s-au confirmat în totalitate. Astfel, comparând rezultatele obţinute 

pentru cele două tipuri de organizaţii observăm că există diferenţe semnificative, din punct de 

vedere statistic între răspunsurile acestora privind rolul managerului (liderului) militar şi celor 

de tip privat care. Rezultatele statistice prezentate în acest capitol ne permit să afirmăm că, la 

militari, rezultatele muncii unui manager (lider) sunt mai pregnante comparativ cu cele ale 

mangerilor din organizaţiile de tip privat funcţie de stilul lor de muncă şi de relaţiile lor cu 

angajaţii. 

Cercetarea aplicativă ne permite formarea unei imagini de ansamblu asupra modului în 

care managerii chestionaţi văd problematica motivării, asupra modului în care aceştia 

manifestă rezistenţă faţă de procesul de schimbare, asupra felului în care iau în considerare 

factorii determinanţi ai proceselor de creştere a performanţelor, precum şi asupra viziunii 

respondenţilor asupra principalelor competenţe de leadership care pot asigura succesul în 

procesul de motivare a personalului pentru creşterea performanţelor în procesul de muncă în 

organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat). 

Consider că aceste concluzii au numeroase implicaţii practice. Cunoaşterea rolului 

managerilor în motivarea personalului pentru creşterea performanţelor organizaţionale în 
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procesul de muncă în organizaţia militară şi în organizaţia de tip lucrativ (privat) permite 

suficiente elemente pentru intervenţia şi dezvoltarea organizaţională. 

Toate aceste considerente ne determină să aprofundăm cercetarea noastră prin lărgirea 
eşantionului la nivelul întregii ţări, prin folosirea unor metode de cercetare variate care să 
poată surprinde mai multe aspecte care ţin de cultura organizaţională şi legătura acesteia cu 
practicile manageriale existente într-o organizaţie. 

În cadrul capitolului al şaptelea „Concluzii finale şi contribuţii personale” prezint 
concluziile demersului teoretico–metodologic şi de aplicabilitate practică pe care le–am 
abordat în cadrul cercetării întreprinse. 

Din aceste concluzii rezultă ideea esenţială că în plină eră a „organizaţiei bazate pe 
cunoaştere”, legătura dintre „capitalul uman”, „capitalul tehnic” şi „capitalul financiar” al 
oricărei organizaţii nu se poate realiza decât prin intermediul unui leadership eficient şi 
eficace la nivelul acestora. O astfel de abordare a avut menirea de a marca relaţia 
interdisciplinară dintre diferitele domenii şi activităţile organizaţionale, logica 
interacţiunilor acestora prin procesul complex al motivării angajaţilor în organizaţiile militare 
(birocratice) şi în cele de tip lucrativ (privat). 

Dezvoltarea acestui demers teoretic şi de cercetare practic–aplicativă a fost 
posibilă în condiţiile unei documentări bibliografice valoroase, a unor confruntări cu realitatea 
dură a fenomenelor organizaţionale moderne, a oportunităţilor de perfecţionare şi dezvoltare 
structural–funcţională şi managerială a motivării angajaţilor de către manageri şi a exercitării 
leadershipului organizaţional. Originalitatea demersului teoretic şi de cercetare aplicativă din 
cadrul acestei lucrări se susţin prin următoarele abordări: 

– Structurarea şi dezvoltarea unui demers teoretico–metodologic complex raportat la 
dimensiunile general valabile ale cerinţelor actuale ale organizaţiilor româneşti de a–şi 
perfecţiona imediat şi de a–şi dezvolta etapizat strategic leadershipul organizaţional. 

– Integrarea în conceptul demersului a celor mai valoroase şi oportune idei, 
metodologii, metode, tehnici, instrumente, soluţii, produse destinate abordării rolului 
managerilor în motivarea angajaţilor. 

– Corelarea logică, ca fond (conţinut) şi formă (prezentare) a tematicilor generale 
specifice în cadrul structurii generale a lucrării, dar şi a fiecărui capitol în parte. 

– Particularizarea, la nivelul fiecărui capitol, a abordării teoretico–metodologice 
printr–o concretizare din organizaţiile militare (birocratice) şi în cele de tip lucrativ (privat) 
şi/sau a structurilor componente ale acestora. 

– Valorificarea experienţei acumulate ca asistent de cercetare ştiinţifică în Academia 
Forţelor Terestre, valorificare materializată în lucrare prin puncte de vedere, argumente 
teoretice şi practice, diagnostice, abordări specifice punctuale funcţie de context. 
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