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FORMAREA UNEI ECHIPE 

 

Majoritatea echipelor nu sunt decât grupuri în care fiecare are o relaţie individuală cu şeful şi luptă 
cu ceilalţi pentru putere, prestigiu şi poziţie – Douglas McGregor, “De la grup la echipă”.  

 

Echipa este constituită dintr-un  număr restrâns de persoane având deprinderi complementare, 
angajate într-un proiect cu obiective comune şi care adoptă un demers comun considerându-se 
solidar responsabile. (Katzenbach şi Smith) 

Există mai mulţi FACTORI care separă echipele de grupuri: 

Roluri şi responsabilităţi 

În cadrul unui grup, indivizii stabilesc un set de comportamente numite roluri. Aceste roluri 
fixează aşteptările ce dictează asupra relaţiilor. Pe deoparte, rolurile servesc adeseori ca sursă 
de confuzie şi conflict, iar pe de altă parte, echipele au o înţelegere comună asupra modului in 



 
care să-şi îndeplinească rolul. Aceste roluri includ responsabilităţi cum ar fi: leader, facilitator, 
“ceasornic”, recorder. 

Identitate 

Echipele au o identitate, nu şi grupurile. Este aproape imposibil să stabileşti simţul coeziunii care 
caracterizează o echipă dacă nu ai depăşit acest pas fundamental. O echipă are o înţelegere 
clară a muncii pe care trebuie să o facă şi a importanţei acesteia. Membrii unei echipe pot 
descrie imaginea a ceea ce echipa trebuie să obţină, a normelor şi valorilor care îi vor călăuzi. 

 

Coeziune 

Echipele au un spirit care include legături strânse şi camaraderie. Este conştiinţa întregii echipe, 
cu care fiecare membru se identifică şi din care simte că face parte. Indivizii încep din ce in ce 
mai multe fraze cu“noi” şi uită de “eu”. 

Facilitare 

Grupurile tind să se lase atrase în tot felul de chestiuni lipsite de importanţă. Puneţi-vă 
întrebarea: “Cât timp pierdeţi îin şedintele la care participaţi?”  Echipele folosesc facilitatori care 
au grijă ca şedinţele să nu se abată de la calea cea dreaptă. 



 
Comunicare 

Membrii unui grup sunt concentraţi asupra propriei persoane, in timp ce echipa este deschisă 
comunicării. Membrii echipei simt că îşi pot expune părerile, gândurile şi sentimentele fără 
teamă. Ascultarea este la fel de importantă ca vorbirea.  Prin comunicare, se apreciază 
diferenţele de opinie şi sunt înţelese metodele de rezolvare a conflictelor. Prin feedback onest şi 
atent, oamenii îşi află punctele tari şi punctele slabe  ca membri ai unei echipe.  Se creează o 
atmosferă de încredere şi acceptare şi un simţ al comunităţii. 

 

Flexibilitate 

Majoritatea grupurilor sunt extrem de rigide, pe când echipele îşi păstrează un  nivel înalt de 
flexibilitate şi sunt gata să îndeplinească sarcini şi funcţii,in corelaţie cu nevoile. 
Responsabilitatea pentru dezvoltarea şi conducerea echipei este împărţită. Punctele tari ale 
fiecărui membru sunt identificate şi utilzate. 

Moral 

Membrii echipei sunt entuziasmaţi de munca pe care o fac şi fiecare persoană  se simte mândră 
că face parte din echipă. Spiritul de echipă este bine dezvoltat. Pentru a deveni o echipă de 
succes, un grup trebuie să dobândească deprinderea de a produce rezultate şi un grad înalt de 
satisfacţie în munca pe care o desfăşoară în comun. 

a. Etapele formării echipei 



 
Fiecare echipă trebuie să treaca prin mai multe etape pentru a putea ajunge la cea mai bună 
formă de desfăşurare şi pentru a atinge cele mai bune rezultate. Este foarte important să 
conştientizăm faptul că o echipă are rezultate în fiecare dintre fazele consolidării ei. 

 

1. Formarea: In general, oamenii au idei diferite asupra anumitor aspecte cu care se confruntă. 
În această etapă, de obicei, există puţină încredere între membrii echipei şi fiecare are tendinţa 
de a se reţine şi a fi foarte atent cu ceea ce spune. 

2. Furtuna: Este etapa în care apar multe idei, poate chiar să existe un conflict/sau mai multe 
asupra sarcinii de efectuat, asupra ideilor sau asupra celui care se identifică ca şi lider de grup. 
De obicei, in această etapă oamenii simt că echipa nu se va crea niciodata. 

3. Normarea: Este perioada în care echipa îşi construieşte o viziune comună, îşi stabileşte 
obiectivele şi sarcinile. Membrii echipei învaţă cum să se cunoască şi să se înţeleagă mai bine 
unii pe alţii. 

4. Performanţa: Echipa este unită, are un sens, se cunosc regulile de funcţionare, rolurile 
fiecăruia. Comunicarea este clară şi deschisă, există încredere între membrii grupului si se 
munceşte eficient. 



 

 

 

5. Transformarea: Este momentul în care echipa se redefineşte, îşi modifică obiectivele, 
sarcinile, se adaptează foarte uşor schimbărilor. Lidershipul este împărţit, încrederea este foarte 
bine construită şi comunicarea foarte deschisă. 

 

LEADERSHIP, ROLURI IN ECHIPA SI PARTICIPARE SOCIALA 

Pentru multă lume, cuvântul conducere implică faptul că o persoană dictează, ia deciziile şi 
conduce singură grupul. Un lider bun asigură conducerea grupului cu ajutorul membrilor săi. 
Lucrează ca partener superior cu ceilalţi membri ai grupului pentru a îndeplini sarcina, construieşte 
echipa şi satisface nevoi individuale.  



 

 

Există 3 categorii de roluri:  

1. Roluri de formare şi de menținere a grupului - cele care contribuie la întemeierea relațiilor și a 
coeziunii dintre membrii grupului (latura sufletească). Aceste roluri sunt necesare grupului pentru a 
se menține ca grup.  

încurajare - presupune a fi prietenos, cald, deschis către ceilalți, a aprecia ideile celorlalți,  a fi de 
acord cu şi a accepta contribuțiile celorlalți.  

mediere – a armoniza, a concilia diferențele de opinie, a face compromisuri.  

moderare – a încerca să obţină şi contribuția unui alt membru al grupului, spunând: “Nu am auzit 
încă părerea lui X” sau a pune la dispoziţie un anume tip de vorbire pentru a da posibilitatea tuturor 
să vorbească.  

fixarea standardelor – emiterea de standarde pe care grupul să le folosească în alegerea 
subiectelor sau procedurilor, conduitei sau a valorilor etice.  



 

 

a urma grupul – a merge împreună cu grupul, acceptând într-un fel pasiv ideile celorlalți, jucând 
rolul publicului în discuţiile de grup, a fi un bun ascultător.  

a elibera tensiunea – a înlătura sentimentele negative prin glume, a distrage atenția de la 
problemele neplăcute îndreptându-se către probleme plăcute.  

 

2. Roluri de stabilire a sarcinilor grupului - cele care ajută grupul în munca sa (latura socială). 
Aceste roluri sunt necesare pentru îndreptarea grupului către atingerea obiectivelor sale.  

a iniția – a sugera noi idei sau o nouă perspectivă asupra problemelor sau obiectivelor grupului, a 
propune noi activităţi.  

a căuta informații – a cere fapte relevante sau informații autorizate.  

a da informații – a oferi fapte relevante sau informaţii autorizate sau a lega experiența personală 
în mod pertinent de sarcinile grupului.  

a oferi opinii – a exprima opinii pertinente despre o problemă aflată în discuţie.  



 

 

a clarifica – a cerceta pentru a descoperi sensul şi a aprofunda, a da exemple.  

a coordona – a arăta sau a clarifica relaţiile dintre diferite idei, încercând să adune laolaltă idei şi 
sugestii.  

a orienta – a defini desfăşurarea discuţiilor relative la scopurile grupului, a formula întrebări în 
legătură cu sensul pe care îl iau discuţiile.  

a testa – a verifica împreună cu grupul dacă acesta este gata să ia o decizie sau să întreprindă o 
acţiune.  

a rezuma – a rezuma conţinutul discuţiei precedente.  

Aceste roluri nu sunt necesare toate în acelaşi timp. Bineînţeles, dacă un rol nu este îndeplinit 
corect, acest aspect s-ar putea să afecteze în mod negativ activitatea grupului. De exemplu, o 
glumă spusă pentru a risipi tocmai tensiunea care ar fi rezultat într-o acţiune concretă. Dar, 
deseori, când membrii unui grup nu se înțeleg cum trebuie, o diagnosticare a problemei ar putea 
arăta că nimeni nu îndeplineşte unul dintre rolurile menţionate mai sus, acestea fiind necesare 
pentru a împinge grupul înainte. Pare, de asemenea, adevărat faptul că unii se simt mai bine şi 
sunt mai eficienţi îndeplinind mai curând un anume rol decât altul, aşa înâat tind să joace acelaşi 
rol în orice grup din care fac parte. Există, totuşi, pericolul super-stereotipizării unui individ ca 



 
“mediator” sau “cel care-şi exprimă părerea”, etc. deoarece trebuie precizat că orice rol se poate 
învăţa când persoana respectivă este conştientă de acest lucru.  

 

3. Roluri individuale - deseori se pot observa grupuri comportamentale care nu se potrivesc cu 
niciuna dintre aceste categorii. Acesta pare a fi comportamentul egocentric care, în literatura de 
specialitate, se numeşte “rol nefuncţional”. Acest comportament nu aduce nicio contribuţie 
grupului, ci satisface numai nevoi personale.  

blocare – a interveni în discuţie cu un subiect tangent, a cita experienţa personală fără legătură cu 
problema grupului, a insista prea mult asupra unui punct pe care grupul l-a rezolvat deja, a 
respinge idei fără a analiza cosecinţele, a împiedica votul.  



 

 

agresiune – a critica sau a-i învinovăţi pe ceilalţi, a manifesta ostilitate faţă de grup sau un individ, 
fără legătură cu ceea ce s-a intamplat în grup, a ataca motivele celorlalţi, a denigra statutul 
celorlalţi.  

a căuta cu orice preţ aprecierea – a încerca să atragi atenţia asupra ta vorbind prea mult, prin 
idei excentrice, lăudându-te, exagerând.  

intervenţii speciale – a introduce sau susţine idei legate de interese proprii, fără motiv, încercând 
să treci drept “inteleptul casei”, “buricul pământului”, etc.  

a se retrage – a se preface indiferent sau pasiv apelând la formalităţi excesive, a şopti unora la 
ureche, etc  

a domina – a încerca să-şi exercite autoritatea în a manipula grupul sau unii membri “impunându-
şi funcţia”, dând directive, întrerupându-i pe ceilalţi.  

 

TIPOLOGII DE ANGAJAŢI 

 

Un aspect important al individului este munca îin echipă si cel al vieții de grup. În orice mediu de 
lucru există mai multe tipologii de angajaţi; în timp ce anumite trăsături şi comportamente sunt de 



 
dorit şi trebuie încurajate, altele trebuie evitate pentru a nu cauza probleme în formarea şi 
funcţionarea grupului. 

În ceea ce priveşte angajaţii dezirabili pentru o afacere de mici dimensiuni, iată principalele 
tipologii: 

 

Cel pasionat 

Pasiunea nu înseamnă calificare sau experienţă. Este o dorinţă autentică şi un interes într-un 
anumit domeniu. Poţi fi pasionat de domeniul respectiv chiar înainte să obţii experienţa 
profesională. în timp ce experienţa este un element important, dacă se caută un om pe termen 
lung pentru echipă. Cineva căruia îi place cu adevărat ceea ce face nu îşi va pierde interesul şi nu 
va deveni incapabil de a veni cu idei noi. Angajaţii pasionaţi execută munca la un nivel superior de 
eficienţă.  

Antreprenorul 

A avea personalităţi antreprenoriale în echipă, va reprezenta o reţetă a succesului. Problemele nu 
pot fi rezolvate de acelaşi tip de gândire care le-a creat, aşa că o echipă de antreprenori cu acelaşi 
scop reprezintă modul perfect pentru a obţine noi perspective în aproape orice problemă 
inimaginabilă. Antreprenorii sunt gânditori critici calificaţi, cu gustul inovării, aşa că o astfel de 
echipă este una generatoare de idei şi o maşină de rezolvare a problemelor. Tipurile 



 
antreprenoriale au o uşoară tendinţă de egocentrism şi gândire individualistă, însă, în mediul 
potrivit, cooperarea lor reprezintă o forţă de neoprit. 

 

Coechipierul 

Jucătorii echipei sunt perfecţi pentru intreprinderile mici. În primele etape de creştere sau în cadrul 
localizării unei operaţiuni, realizarea "imaginii de ansamblu" este ceea ce contează cu adevărat. În 
timp ce angajaţii unei companii mari îşi pot permite să se “îngroape” în responsabilităţi specifice, 
rigid segmentate, angajaţtii afacerilor mici reuşesc sau eşuează în funcţie de eforturile colective 
ale întregului grup. Jucatorilor echipei le pasă de ceilalţi membri ai organizaţiei aşa cum le pasă de 
performanţa în propriile roluri. Vor fi dispuşi să îi ajute şi pe ceilalţi şi vor face tot ceea ce este 
nevoie pentru a ajuta la succesul afacerii. 

 Agilul 

Agilitatea este o trăsătură extrem de valoroasă a unui angajat al unei întreprinderi mici. Dacă va fi 
lăsat să îşi definească un set de responsabilităţi, agilul nu are nicio problemă să aibă sarcini 
suplimentare, chiar şi din afara domeniului. 



 

 

Intreprinderile mici se confruntă cu responsabilităţi similare omologilor mai mari, ceea ce înseamnă 
că un număr mai mic de persoane trebuie să răspundă unei game mai largi de sarcini. Angajaţii 
agili înseamnă griji mai puţine privind distribuirea volumului de muncă. 

 

Din păcate, nu toate trăsăturile care caracterizează angajaţii sunt trăsături sau tipologii pozitive. 
Printre comportamentele care trebuie corectate se numără şi cele care se încadrează în 
următoarele tipologii: 

Intrigantul 

Acest tip de comportament este destul de des întâlnit. Studiile arată că la baza multor conflicte ce 
au loc în cadrul companiilor se află acest gen de indivizi. Fie că dau în vileag discuţiile prívate 
dintre angajaţi, fie că îi acuză pe unii dintre ei că nu muncesc, intriganţii vor căuta tot timpul 
diverse metode pentru a atrage atenţia superiorilor. 

Din nefericire, intriganţii nu influenţează doar productivitatea angajaţilor, ci au un efect profund, 
care se poate extinde pe o rază mai mare de aciune. Atacurile lor pot fi îndreptate către 
conducere, murdărind imaginea managerilor, fapt ce poate aduce probleme şi mai serioase în 
cadrul companiei. 



 

 

Este greu să te confrunţi cu o persoană intriganta, mai ales că tot ceea ce se întâmplă va ajunge 
foarte uşor la urechile celorlalţi. Unele companii au încercat să implementeze politici contra 
bârfelor, mai ales pentru că îi pot face pe angajaţi să se simtă ca şi cum discuţiile lor sunt ascultate 
şi interpretate, însă acestea pot fi destul de greu de pus în practică,. 

Victima 

Una dintre cele mai mari provocări întâlnite în gestionarea unei echipe este abordarea celor cărora 
le place să facă pe victima. Acest tip de persoane evită să îşi asume responsabilitatea faptelor şi 
preferă să dea vina pe ceilalţi. Tot timpul îşi vor găsi o scuză pentru greşelile pe care le fac, iar 
comportamentul lor îi poate determina şi pe ceilalţi angajaţi să procedeze la fel. 

Un exemplu des întâlnit este acela al angajatului care profită la maximum de concediul medical 
fără să aibă vreun motiv palpabil. Atunci când cineva lipseşte în mod constant, acest lucru va fi 
sesizat şi de către ceilalţi angajaţi, care vor fi nevoiţi să muncească în plus pentru a-i ţine locul. 
Pentru a evita astfel de probleme, este indicat ca în cazul unei absenţe mai mari de câteva zile, 
firma să ceară o clarificare din partea medicului. 



 

 

Instabilul 

Acest tip de persoane reacţionează la impuls, în loc să se gândească la consecinţe, iar prin 
comportamentul si limbajul lor induc tensiune, teamă şi suspiciune în echipa de lucru. Au toane 
diferite şi nu prea au capacitate de empatie, de a înţelege efectele comportamentului lor asupra 
celorlaţi; abilităţile de ascultare a celorlalţi, dar şi a lor înşişi, sunt diminuate. 

Nonconformistul 

Este tipul rebelului făcut să încalce reguli, de la cele mai simple la cele mai complexe. Orice firmă 
are un set mai mic sau mai mare de reguli care să-I permită să funcţioneze.  Aceşti indivizi văd 
regulile ca pe un sistem de control şi se vor zbate din toate puterile să le combată.  

Decât să te războieşti cu un rebel, mai bine înveţi cum să lucrezi cu el. Adesea nonconformistul 
este un gânditor independent care doreşte să aibă un impact asupra lumii în care trăieşte, fără a 
urma instinctul turmei. Dacă pot fi valorificate aceste trăsături, compania poate avea de câştigat. 
Cu toate acestea, nonconformistul are uneori tendinţa  şi de a se comporta ca o persoană care 
crede că le ştie pe toate, devenind arogant. În unele cazuri, acesta se poate comporta precum un 
şef, începând să dea ordine celorlalţi angajaţi, atitudine care îi poate determina pe unii să plece. În 
plus, atunci când angajaţii văd pe cineva care nu este adeptul regulilor, se pot gândi că şi ei pot 
proceda la fel. 

 

 



 

 

Pasivul 

În această tipologie se încadrează persoanele care nu se implică în activitatea firmelor din care fac 
parte. Dacă au o idee, consideră că trebuie să o aplice pe cont propriu. Aceştia aşteaptă să li se 
spună ce au de făcut, necesită supraveghere constantă, iar uneori calitatea muncii lor trebuie 
refacută. Se raportează mai mult la efort, decât la rezultate. Uneori se identifică cu persoanele 
care si-au stagnat dezvoltarea profesională sau se mulţumesc cu nivelul atins. 

 


