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REZUMAT 

În atingerea obiectivelor organizației, managementul resurselor umane constituie un element 

cheie. Standardul de performanță și motivarea propriilor salariați sunt deziderate de care orice 

organizație trebuie să țină cont. 

Economia de piaţă a unei ţări se află într-o continua mişcare şi este supusă unor procse 

permanente de schimbare. Organizaţiile la randul lor sunt silite să ţină pasul cu aceste schimbări, 

pentru a rămâne competitive. 

Totodată standardul de viaţă din ce în ce mai ridicat influenţează în mare măsura 

comportamentul uman ce stă la baza tuturor proceselor importante desfăşurate în cadrul 

organizaţiilor, globalizarea, scăderea natalităţii în ţările dezvoltate etc obligă managerii actuali la 

a se concentra asupra procesului de motivare al angajaţilor, proces devenit indispensabil în 

atingerea performanţelor manageriale. Motivarea duce la realizarea de sine al angajatului fiind o 

cale optimală de dezvoltare şi de împlinire personală a acestuia. 

Motivarea angajaţilor este un proces de o deosebită importanţă. Din pacate nu toţi managerii 

înţeleg suficient (sau nu consideră importantă această temă pentru a se preocupa în mod 

corespunzător de aceasta) conceptele, principiile şi mecanismele motivării angajaţilor. Managerii 

îşi pot îmbunătăţi rata proprie de succes în activitatea proprie oferind recompense extrinseci 

(externe, indirecte, organizaţionale), ce ar duce la motivarea intrinseca (internă, directă, 

individuală) a angajaţilor şi implicit la atingerea performanţelor şi obectivelor dorite. 

Pe de altă parte, evaluarea performanțelor este activitatea care desemnează măsura în care 

angajaţii unei organizaţii țin seama de propriile task-uri și responsabilităţi. Performanţa 

desemnează realizarea obiectivelor organizaţionale, oricare-ar fi natura şi varietatea acestora.  

Tema analizată în cadrul lucrării este de o importanța majoră data fiind importanţa deosebită pe 

care o reprezintă resursele umane în orice organizaţie, iar evaluarea corespunzătoare a 

performanţelor salariaţilor şi mai ales motivarea adecvată a lucratorilor reprezintă condiţii de bază 

pentru succesul oricărei organizaţii. 

Evaluarea performanțelor și motivarea personalului rămân subiecte de interes atât pentru 

angajatori cât și pentru angajați, ele fiind interconectate dovedindu-se rolul managementului 

performanței în generarea implicării și motivarea angajaților. 

Volatilitatea mediului de afaceri conduce la schimbarea managementului performanței 

angajaților și această actualizarea poate genera motivare dacă instrumentele și abordările folosite 

sunt aplicate în mod corect.  

Evaluarea angajaților ocupă un rol foarte important în traseul oricărei firme. Evaluarea corectă 

a performanțelor angajaților conduce la selectarea și alegerea celor mai buni angajații, a unei 



productivități ridicate și  contribuie la cresterea performantei organizatiei prin motivarea si 

satisfactia angajatilor. 

În acest context, prezenta cercetare își propune să evalueze și să analizeze principalele 

caracteristici ale sistemului de evaluare a performanțelor salariaților și motivarea acestora în 

organizațiile românești și să propună alternative de îmbunătățire luând în calcul tendințele actuale 

ale pieței muncii din România.  

Prin urmare, deși literatura de specialitate abundă de studii ce vizează motivarea salariaților în 

general în diverse țări de Europa sau U.S., numărul acestor cercetări empirice scade dramatic 

atunci când ne referim la țări în curs de dezvoltare sau foste țări în tranziție cum este și cazul 

României.  

În ciuda faptului că acest topic al motivării resursei umane a fost intens examinat în literatură, 

există un număr relativ limitat de studii empirice ce vizează acest subiect în cadrul organizațiilor 

românești și un număr cu mult mai mic de cercetări ce investighează evaluarea performanțelor 

angajaților și relația acestora cu gradul de satisfacție în muncă. 

Relevanța studiului constă în evaluarea și analiza principalelor caracteristici ale sistemului de 

evaluare a performanțelor salariaților și motivarea acestora în organizațiile românești luând în 

considerare un eșantion reprezentativ la nivel național format din salariați din companii mici, 

mijlocii dar și mari, din diverse sectoare de activitate(agricultură, industria prelucrătoare, comert 

en-gros, comert en-detail, servicii și construcții), atât din mediul privat cât și din mediul public, 

având ocupații diferite(specialist cu studii superioare, manager general, director sau persoană care 

ocupă o funcție de conducere înaltă, persoană  care ocupă o funcție de conducere de nivel mediu, 

tehnician, angajat în servicii publice, muncitor calificat sau muncitor necalificat). În acest fel, 

cercetarea asigură o analiză cât mai detaliată a fenomenului motivării și evaluării performanțelor 

salariaților în organizațiile românești. 

Printre elementele de originalitate ale tezei, se pot menționa următoarele: evaluarea și analiza 

sistemului de motivare a angajaților români și a principalilor săi determinanți targetând diferite 

forme de motivare(intrinsecă vs. extrinsecă, financiară vs.non-financiară); analiza și testarea 

principalelor diferențe de percepție cu privire la principalii factori motivaționali în funcție de 

variabilele demografice și de ocupare; analiza principalelor caracteristici ale procesului de 

evaluare a performanțelor salariaților cu evidențierea principalelor diferențe de percepție în funcție 

de variabilele demografice și de ocupare. 

 Lucrarea acordă un rol important și testării validității și actualității a două din cele mai utilizate 

teorii motivaționale din literature, teoria factorilor duali a lui Herzberg și teoria așteptărilor a lui 

Vroom, oferind două perspective complementare-cea a teoriei de continut centrată pe “ce” îi 

motivează pe oameni evidențiind nevoile și obiectivele individuale și deopotrivă cea a teoriei de 



proces care analizează "procesul" motivației și prezintă modul în care se produce motivația. De 

asemenea, lucrarea își propune să ofere modalități de îmbunătățire al sistemului motivațional și al 

evaluării performanțelor în conformitate cu cele mai bune practici aplicate în alte organizații/țări. 

Teza este structurată în două părți principale și patru capitole majore. Prima parte vizează 

stadiul actual al cercetărilor pe plan theoretic privind evaluarea performanțelor și motivarea 

salariaților și cuprinde primele trei capitole. 

Primul capitol intitulat ”Evaluarea performanțelor angajaților. Considerații generale” este 

dedicat prezentării celor mai importante caracteristici ale procesului de evaluare a performanțelor 

angajaților reliefând principalele definiții din literature de specialitate, obiectivele, etapele, rolul 

dar și semnificația unui astfel de process de evaluare în cadrul companiei. O secțiune distinctă este 

dedicate prezentării metodelor utilizate în evaluarea performanțelor angajaților, menționând aici 

teoria incidentelor critice, testele de performanță sau evaluarea prin rezultate. De asemenea, 

capitolul oferă și o scurtă prezentare a procesului de evaluare din organizațiile românesti precum 

și o trecere în revistă a celor mai relevante studii din literatura de specialitate atât la nivel national 

cât și internațional. 

Cel de-al doilea capitol “Motivarea salariaților. Considerații generale” oferă o imagine de 

ansamblu asupra principalelor aspect teoretice relaționate cu conceptul de motivare a salariaților, 

reliefând principalele definiții, forme ale motivării, rol dar și semnificații ale motivării în literatura 

de specialitate. O secțiune relevantă în cadrul capitolului a fost dedicată prezentării celor mai 

importante teorii motivaționale grupate în teorii de conținut, teorii procesuale și de întărire. 

Capitolul se încheie cu reliefarea celor mai importante studii în domeniul motivării salariaților atât 

la nivel national cât și international.  

Al treilea capitol intitulat "Aplicarea sondajului statistic în studiul sistemului de motivare și 

evaluarea performanțeor salariaților. Considerații teoretice" este dedicat creării cadrului teoretic 

de analiză a sistemului de evaluare și evaluare a peformanțelor salariaților, evidențiind populația 

statistică, eșantionul, pocedeele folosite în extragerea eșantionului precum și  elementele de bază 

în proiectarea chestionarului. De asemenea, în cadrul capitolului este realizată o trecere în revistă 

a celor mai relevante metode statistice ce pot fi utilizate în analiza sistemului de motivare și 

evaluare a performanțelor salariaților. 

A doua parte a tezei vizează cercetări practice privind evaluarea performanțelor și motivarea 

salariaților în organizațiile românești și cuprinde ultimul capitol al tezei ce este consacrat cercetării 

empirice și își propune să analizeze și să evalueze sistemul de motivare și deopotrivă procesul de 

evaluare a performanțelor angajaților din organizațiile românești și să ofere alternative de 

perfecționare ținând cont și de tendințele actuale ale pieței muncii din România. Capitolul tratează 

cele două topicuri de interes de o manieră distinctă. Pe de o parte, se are în vedere evaluarea și 



analiza sistemului de motivare a angajaților români și a principalilor săi determinanți, analiza și 

testarea principalelor diferențe de percepție cu privire la principalii factori motivaționali în funcție 

de variabilele demografice și de ocupare dar și testarea empirică a două dintre cele mai importante 

teorii motivaționale-Herzberg și Vroom. Pe de altă parte, studiul își propune și analiza 

principalelor caracteristici ale procesului de evaluare a performanțelor salariaților cu evidențierea 

principalelor diferențe de percepție în funcție de variabilele demografice și de ocupare. 

Prin urmare, capitolul debutează cu prezentarea contextului românesc și a tendințelor actuale 

în cee ace privește motivarea și evaluarea performanțelor salariaților din companiile românești, 

prezentând relevanța studiului, obiectivul general și obiectivele specifice, întrebările și ipotezele 

studiului, metodologia și datele precum și cele mai importante rezultate empirice obtinute.  

Cea mai relevantă secțiune a capitolului, cea a rezultatelor empirice este structurată în trei părți 

distincte: profilul angajatului roman, secțiunea dedicată analizei sistemului motivational și cea 

dedicată analizei procesului de evaluare a performanțelor salariaților români. 

Secțiunea dedicată analizei sistemului motivational debutează cu evaluarea gradului de 

multumire față de actualul job și față de salariul primit și cu identificarea principalilor factori 

motivationali. De asemenea, sunt analizate diferențele de opinie cu privire la satisfacția în muncă 

în funcție de gen, vârstă, statut occupational, vechime, sector de activitate, tip de sector, 

dimensiune companie precum și regiune de dezvoltare. Ultimele două sub-secțiuni sunt dedicate 

testării empirice a două dintre cele mai importante teorii motivaționale - teoriile lui Herzberg și 

Vroom, ce au drept scop principal reliefarea celor mai importanți factori motivatori și analiza 

diferențelor în ceea ce privește motivarea în muncă în funcție de variabilele demografice.  

Secțiunea consacrată analizei procesului de evaluare a performanțelor salariaților debutează cu 

relieferea principalelor particularități, a gradului de asociere dintre satisfacția în muncă, satisfacția 

financiară și multumirea față de rezultatele ultimelor evaluări. De asemenea, se realizează o analiză 

a diferențelor de opinie cu privire la acest process în funcție de gen, vârstă, statut occupational, 

vechime, sector de activitate, tip de sector, dimensiune companie precum și regiune de dezvoltare. 

Studiul se încheie cu evidențierea celor mai importante rezultate empirice și cu propunerea unor 

modalități potențiale de îmbunătățire a motivației și evaluării performanțelor angajaților raportat 

la tendințele actuale ale pieție muncii.  

Teza se încheie cu reliefarea celor mai importante concluzii și recomandări oferite pentru 

îmbunătățirea/perfecționarea sistemului de motivare și evaluare a performanțelor angajaților din 

organizațiile românești.  

 

Cuvinte cheie: motivarea salariatilor, teoria Herzberg, teoria Vroom, evaluarea performanțelor, analize 

statistice, Romania 


