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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala

• Cultura organizaţională cuprinde un ansamblu de 

valori morale, principii, norme, simboluri şi rituri 

care-şi transmit şi imprimă mesajul asupra 

comportamentului angajaţilor, cu implicaţii directe 

asupra eficienţei, eficacităţii şi imaginii întreprinderii
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala
• Cultura organizaţională este determinată de trei categorii de 

factori:

▫ factori centrali, sunt determinaţi de resursele umane ale 

organizaţiei şi ei sunt reprezentaţi de: 

 profilul şi personalitatea conducătorilor

 riturile şi simbolurile specifice instituţiei

 comunicaţia

▫ factori manageriali care sunt generaţi de metodele şi 

instrumentele de lucru manageriale:

 strategia

 structurile şi procedurile

 sistemele de conducere

▫ factori de mediu, generaţi de starea organizaţiei şi a 

mediului exterior
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala

• Profilul şi personalitatea conducătorului

▫ Managerii de la orice nivel, prin comportamentul lor, expresie a 

personalităţii şi a pregătirii, generează şi impun un tip şi un anumit grad 

de cultură

▫ Mentalitatea, idealurile, valorile acceptate, normele de morală însuşite, 

comportamentul etic, percepţia viitorului, rezistenţa la schimbări, 

autoritatea şi fermitatea, spiritul participativ, asumarea riscurilor 

reprezintă forme de expresie dar şi simptome pentru determinarea 

nivelului de cultură organizaţională.

• Riturile şi simbolurile

▫ Etapele angajării, comportamentul zilnic al angajaţilor, ritualurile 

instituţionalizate, simbolurile definitorii pentru imaginea întreprinderii 

constituie o bază importantă şi obligatorie în construcţia şi cultivarea 

culturii organizaţionale 
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala
• Comunicaţia

▫ Sistemul prin care informaţiile interne şi externe sunt recepţionate, prelucrate, 

evaluate şi valorificate, construcţia reţelelor ierarhice, cercurile de calitate, 

metodele de stimulare a ideilor şi a inovării, reprezintă acţiuni dar şi criterii prin 

care se pot defini libertatea de acţiune şi decizie, ordinea, participarea voluntară 

şi colaborarea în organizaţie

• Strategiile

▫ Elaborarea şi implementarea unei strategi presupune noutate, inovare, risc, 

pregătire, perfecţionare, perseverenţă.

▫ Documentele strategiei trebuie să definească şi schimbările specifice  la nivelul 

resurselor umane prin sistemul de norme şi valori acceptate şi însuşite de 

angajaţi care vor asigura reuşita acţiunilor ce prefigurează realizarea 

obiectivului

• Structuri şi proceduri

▫ Filozofia de organizare, structurile funcţionale şi documentele de lucru 

specifice, competenţele şi nivelele de cunoştinţe, gradul de descentralizare, 

delegarea de autoritate relevă atitudinea faţă de “viaţa cotidiană” dar şi faţă de 

nivelul de implicare în asigurarea perenităţii întreprinderii
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala

• Metodele de conducere

▫ Natura, mărimea şi conţinutul sistemelor de planificare, bugetare, 

salarizare, control, etc., precum şi tehnicile de conducere reprezintă 

factori generatori de cultură care susţin existenţa şi dezvoltarea 

organizaţiei

• Factorii de mediu

▫ Cultura organizaţională nu este determinată în totalitate nici de mediul 

naţional sau societal şi nici de mediul economic al organizaţiei, iar 

întreprinderile subscriu la anumite valori dominante din mediul care le 

înconjoară, fără a opera schimbări majore în propria cultură 

▫ În atare condiţii, modificările economice, sociale, tehnice şi ecologice 

din mediul înconjurător trebuie luate în considerare şi găsită politica cea 

mai propice pentru adaptarea firmei la noile condiţii
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala

• În noţiunea de cultură managerială sunt cuprinse 

cunoştinţele tehnice, economice, sociale, 

informaţionale precum şi abilităţile de conducere care 

facilitează înţelegerea unor situaţii de fapt şi creează 

premisele anticipării dezvoltărilor ulterioare ale 

întreprinderii

• Nivelul culturii manageriale caracterizează în bună 

parte conducătorul şi îi susţine acţiunile ulterioare

• Pentru M. Godet  cultura managerială este focalizată 

în trei poli de activităţi şi constituie un factor 

determinant în managementul strategic:

ANTICIPAREA ACŢIUNEA

MOBILIZAREA

CULTURA MANAGERIALĂ
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Cultura organizationala
• Anticiparea: presupune activităţi prin care se culeg şi se filtrează 

informaţiile

▫ Crearea unui sistem informaţional capabil să prevadă viitoarele 

schimbări din mediu conduce la o situaţie favorabilă caracterizată prin 

asigurarea unei marje de timp suplimentare care poate fi alocată analizei 

şi identificării soluţiilor eficiente

• Acţiunea: reprezintă în cultura managerială activităţile de implementare, de 

punere în practică a soluţiei strategice alese, eludând birocraţia sau 

structurile funcţionale greşit construite

▫ Lipsa unor legături funcţionale corespunzătoare care să evite blocajul 

sociologic, imobilismul sau miopia la tendinţele viitorului, pot să 

întârzie acţiunea strategică sau chiar să o anuleze

• Motivarea: mobilizarea tuturor actorilor presupune acţiuni prin care 

persoanele implicate în derularea strategiei să fie informate, iar dacă nu se 

poate obţine aprobarea şi participarea voluntară a acestora, este necesar ca 

să se asigure neutralitatea lor, evitându-se stările şi situaţiile care ar 

conduce la mari prejudicii
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Aspecte psiho-sociale 
• Neliniştea membrilor echipei

• Membrii echipei proiectului se simt adesea neliniştiţi în privinţa rolurilor lor în 

proiect, în special dacă sunt noi în domeniul managementului proiectelor s-ar putea 

simţi mai vizibil această stare decât în managementul sistemelor cu care erau 

obişnuiţi

• Ei puteau fi îngrijoraţi că nu avansează în cariera lor, s-ar putea simţi nesiguri de 

cum va fi afectată viaţa lor privată de timpul petrecut cu proiectul

• Acestor actori le trebuie linişte, sprijin şi răspunsuri la întrebări de genul:

▫ la ce se aşteaptă echipa să obţină?

▫ care este rolul meu şi al celorlalţi membrii ai echipei?

▫ cum voi face treaba? – Nu am mai făcut aşa ceva până acum.

▫ cum mă va avantaja faptul că lucrez la acest proiect?, etc.

• Este posibil ca unii membrii ai echipei să nu răspundă la aceste întrebări, dar poţi să 

fi sigur că le-ar plăcea răspunsurile

• O cheie a succesului echipei este să defineşti „piatra kilometrică” şi să recunoşti 

toate cele dobândite în felul unui grup
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MANAGEMENTUL OAMENILOR

Aspecte psiho-sociale 

• De ce unele echipe sunt câştigătoare?

• Unele echipe sunt câştigătoare pentru că:

▫ fiecare membru crede că poate câştiga

▫ echipa şi organizaţia au încredere în conducătorul echipei

▫ lucrează împreună la un scop comun

▫ ştiu ce trebuie făcut

▫ munca lor este planificată, coordonată şi controlată

▫ problemele sunt anticipate

▫ nu fac aceeaşi greşeală de două ori

▫ se ascultă unul pe altul

▫ lucrurile care îi afectează pe alţii sunt lăsate în afara echipei

• Un psiholog american arăta: „Oamenii dintr-un lift nu formează un grup, doar dacă 

apare o urgenţă, aceasta dându-le oamenilor un scop comun. Ţine minte acei 

oameni din lift şi modelează-ţi echipa astfel ca aceasta să devină un grup care e 

angajat să lucreze împreună spre finalul comun, finalul ..cu succes al proiectului”
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