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Mai[trii militari [i subofi]erii din cadrul For]elor
Aeriene Rom#ne constituie categoria de personal
militar profesionalizat, care întruchipeaz`
specialistul militar [i lupt`torul, deservind tehnica
de lupt` din dotare, capabil s` conduc`, s`
instruiasc` [i s` motiveze personalul din subordine
pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.

Actele normative în vigoare arat` c` rela]iile
între militari se statornicesc prin sistemul de
conexiuni interumane impus de specificitatea
organismului militar. Acestea se bazeaz` pe
siguran]`, încredere [i respect, se ob]in [i se
consolideaz` prin instruc]ie [i prin activitatea de
îndeplinire a îndatoririlor de serviciu.

Pornind de la prevederea din regulament
referitoare la rela]iile dintre militari [i mergând la
defini]ia motiva]iei ca fiind “o sum` a tuturor for]elor
interne [i externe care activeaz` conduita  uman`,
o direc]ioneaz` [i  îi stabile[te gradul de persisten]`”
observ`m c`, orice activitate a unit`]ii este strâns
legat` de ac]iunea independent` a echipei, implicit
a militarului însu[i. În aceste condi]ii este de dorit
ca liderul, prin  capacitatea lui de a motiva subor-
dona]ii, s` activeze acele componente, necesit`]i
sau n`zuin]e, astfel încât ace[tia s` ac]ioneze atât
pentru îndeplinirea misiunilor unit`]ii, cât [i pentru
împlinirea personal`.

Lider de grup mic, maistrul militar sau
subofi]erul, trebuie s` fie capabil s` mobilizeze [i
s` focalizeze eforturile membrilor grupului în
direc]ia realiz`rii sarcinilor comune, s` exercite
influen]` asupra celorlal]i, în a[a m`sur` încât s`
le insufle dorin]a de a-l urma, iar cei care-l urmeaz`
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s` o fac` din voin]` [i nu din constr#ngere.
Având în vedere c` oamenii î[i doresc întot-

deauna acel «ceva» care s`-i fac`  s` ajung` la o
stare de mul]umire complet`, am încercat s` vedem
care sunt nevoile, trebuin]ele, dorin]ele ce duc la
cre[terea randamentului militarilor.

Exist` o teorie motiva]ional` numit` “Ierarhia
trebuin]elor lui Maslow” care red` fidel obiectivele
umane fundamentale la care aspir` indivizii în
general, implicit [i militarii. Aceast` teorie arat` c`
la baza piramidei, nivelul inferior, stau acele trebuin]e

fundamentale ale existen]ei individului (trebuin]e
fiziologice, de securitate [i apartenen]`) care sunt
activate înaintea celor de la  vârful piramidei, nivelul
superior, conferind individului caracterul s`u unic
(necesit`]i de stim` [i pre]uire precum autoreali-
zarea).

Conform acestei teorii, necesit`]ile de la nivelul
inferior, numit [i „de deficit”, motiveaz` conduita
uman` numai dac` individul este privat de anumite
lucruri. O dat` îndeplinit` o trebuin]` de la acest
nivel, ea î[i pierde for]a de motivare fa]̀  de trebuin]ele
de la nivelul superior, sau de cre[tere, care continu`
s` motiveze conduita uman` chiar [i atunci când
sunt îndeplinite.

În primele luni ale anului 2006, am efectuat un
studiu, privind punerea \n practic` a acestei teorii la
nivelul mai[trilor  militari, subofi]erilor, solda]ilor [i
grada]ilor voluntari din Comandamentul Aerian Principal.

În urma analiz`rii rezultatelor în func]ie de
necesitate, pe fiecare categorie de personal din aria
de responsabilitate, am realizat o piramid` pe cele
dou` niveluri, inferior [i superior, rezultând
urm`toarele aspecte:

a) La nivelul inferiorLa nivelul inferiorLa nivelul inferiorLa nivelul inferiorLa nivelul inferior al piramidei trebuin]elor,
atât la mai[trii militari [i subofi]eri c#t [i la solda]i [i
grada]i voluntari s-au aflat stima [i pre]uirea,
apartenen]a, precum [i trebuin]ele fiziologice
(locuin]`, hran`, odihn` etc.). Trebuin]ele fiziologice
predomin`, ca neîndeplinite,  într-o m`sur` mai
mic` la mai[tri militari [i subofi]eri fa]` de solda]ii [i
grada]ii voluntari, unde le reg`sim într-o m`sur`
mai mare. Aceste trebuin]e sunt fundamentale
supravie]uirii individului, indiferent dac` este b`rbat
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sau femeie, tân`r  sau adult, militar sau civil, c`s`-
torit sau nec`s`torit.

Am remarcat dorin]a puternic` de autodep`[ire
a subofi]erilor, solda]ilor [i grada]ilor voluntari pentru
a se bucura de respectul [efilor [i colegilor (la nivelul
inferior – deci neîndeplinit` – se afl` nevoia de
stim` [i pre]uire) în compara]ie cu mai[trii militari
care consider` c` sunt priva]i de prietenie, afiliere
[i apartenen]` la un grup (trebuin]a de apartenen]`
a fost inferioar` celei de stim` [i pre]uire).

Consider`m c` acest raport invers propor]ional
dintre “stim` [i pre]uire” [i “apartenen]`“ la  nivelul
mai[trilor militari, subofi]erilor, solda]ilor [i grada]ilor
voluntari se datoreaz`, în mare  parte, faptului c`
media de vârst` la mai[tri militari [i subofi]eri este
mai mare [i sunt deja afirma]i în carier`, pe când la
solda]i [i grada]i voluntari media de vârst` este
mult mai mic`, lucreaz` în sistem de pu]in timp [i
tind c`tre recunoa[terea meritelor de c`tre [efi.
Personalul militar tân`r nu caut` doar integrarea
într-un grup, ci caut` s` câ[tige respectul membrilor
acestuia pentru c`, de multe ori, aprecierile f`cute

de [efi  sau colegi influen]eaz` comportamentul
militarului.

b) La nivelu l  super iorLa nivelu l  super iorLa nivelu l  super iorLa nivelu l  super iorLa nivelu l  super ior al  piramidei
trebuin]elor s-au aflat siguran]a locului de munc`
[i autorealizarea. Aceste trebuin]e s-au aflat
aproape  la egalitate [i  arat`, în mod cert, dorin]a
mai mare de realizare, de a-[i folosi pe deplin
poten]ialul, de a-[i îndeplini sarcinile [i misiunile
încredin]ate  într-un mediu sigur, f`r`  riscuri, mediu
care s` nu includ` nesiguran]a locului de munc` [i
priva]iunile. Majoritatea celor tineri doresc s`
reu[easc` în via]`, s`-[i întemeieze o familie, s`-
[i achizi]ioneze o locuin]`, s` aib` garan]ia locului
de munc` [i un salariu satisf`c`tor. Un factor
decisiv poate fi consilierul comandantului care, ca
lider al mai[trilor militari, subofi]erilor, solda]ilor [i
grada]ilor voluntari, poate motiva personalul din
aria de responsabilitate, având în vedere c`, în
general, încrederea în lider, în for]a moral̀ , comporta-
mentul [i capabilit`]ile acestuia pot da militarilor
sentimentul de autodisciplin` [i voin]a de  a
îndeplini la cele mai înalte standarde misiunile care
le-au fost încredin]ate, indiferent de priva]iunile
care îi a[teapt`.

Transmiterea eronat`,
trunchiat` sau netrans-
miterea informa]iilor c`tre
personalul din aria de
responsabilitate poate
duce, în timp, la pierderea
încrederii fa]` de rela]ia cu
colegii sau cea cu [efii
nemijloci]i. Prin realizarea
feed-back-ului se eviden-
]iaz` respectul reciproc, în-
crederea în colegi [i preg t̀i-
rea personal`, ce au, apoi,
ca finalitate, crearea de
leg`turi puternice într-un
grup [i  ajut` la formarea  unit`]ii echipei.

De asemenea, trebuie urm`rit` orientarea [i
dezvoltarea profesional` a tinerilor absolven]i sau a
celor noi numi]i într-o func]ie în unitate [i integrarea
acestora, prin discu]ii, consiliere [i ajutor \n ceea ce
prive[te managementul familial [i financiar, planificarea
evenimentelor importante din via]`, modul de stabilire
a rela]iilor cu colegii, \ns`, pe c#t posibil, f`r` a-i

aduce atingeri la liberul arbitru,
rela]iile neoficiale stabilite cu
diverse persoane. Aceasta
este [i opinia plutonieruluiplutonieruluiplutonieruluiplutonieruluiplutonierului
major Mihaela Vmajor Mihaela Vmajor Mihaela Vmajor Mihaela Vmajor Mihaela Voicu,oicu,oicu,oicu,oicu,
consilierul comandantului
pentru problemele mai[trilor
militari [i subofi]erilor de la
Comandamentul Aerian
Principal, baza studiului
nostru: “Consider c` func]io-
narea rela]iilor interpersonale
între consilier si personalul
din aria de responsabilitate –
mai[tri militari, subofi]eri,
solda]i [i grada]i voluntari –
reprezint̀  fundamentul pentru

formarea unei echipe strânse, unite, care este gata
s` ac]ioneze în orice moment. Acest lucru nu

presupune tolerarea abaterilor de la ordinea [i disciplina
militar̀ , aprobarea unor modele negative de comporta-
ment, nerespectarea ordinelor, dispozi]iunilor [i
regulamentelor militare, necunoa[terea [i neînde-
plinirea sarcinilor [i atribu]iilor de  serviciu.
Recompensele sau  pedepsele, ca ni[te consecin]e
ale ac]iunii unui militar, sunt unelte tacite de motivare
ale comandantului [i au ca scop promovarea
comportamentului dorit prin recompens  ̀sau evitarea
comportamentului nedorit al militarului, prin pedeaps`“.

Concluzion#nd, suntem de p`rere c`, indiferent
de obstacolele ap`rute pe parcursul derul̀ rii carierei
unui militar, acestea trebuie dep`[ite, primordial,
prin rela]ia [i jocul „\n echip`“, iar, concomitent cu
exprimarea rela]iilor din cadrul colectivelor astfel
create, este imperativ` asigurarea prezen]ei
motiva]iei, sub formele dezb`tute mai sus, aceasta
devenind, \n final, factorul determinant \n atingerea
standardelor propuse.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU
Plutonier-major MIHAELA VOICU

(consilier al comandantului
pe problemele

maistrilor militari [i subofi]erilor
la C.O.A.P.)




