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MOTIVAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Luminița Adriana VÂRVA, Viorica Marinca FELDRIHAN 

 
Această lucrare propune o analiză prin prisma teoriilor motivației, în special a teoriei 

expectanțelor, a principalilor factori care stimulează gradul de motivare al angajaților în 

cadrul unei organizații. Acești factori sunt exemplificați la nivelul organizației școlare și 

anume un centru de resurse pentru educația incluzivă/integrată, fiind creionat climatul 

organizațional, expectanțele cadrelor didactice, modalitățile de stimulare a motivației în 

rândul cadrelor didactice în funcție de nivelul de experiență, precum și considerații privind 

viitorul organizației. 

 
teoria expectanței, nivel de motivare, centru de resurse pentru educația inclusivă/integrată, modalități de 

stimulare 

 

 

1. Introducere 
 

Mulţi manageri consideră că se poate realiza o 

creştere a productivităţii în urma investiţiilor în 

sisteme informaţionale, roboţi, sau modernizarea 

proceselor de producţie. Cu toate acestea, 

directorul de personal al firmei engleze Cadbury 

Schweppes, Adrian Gozzard susţine cu claritate: 

„În companie există o singură resursă: oamenii 

şi conducerea acestor oameni ... diferenţa dintre 

mediocritate şi excelenţă este rezultat al 

motivaţiei (acestor oameni). Motivaţia este 

liantul ce leagă laolaltă obiectivele şi strategiile 

organizaţiei ...  

Managerii dispun de numeroase strategii de 

motivare a angajaţilor, de implicare a acestora în 

activitatea profesională, rezultatul fiind atât 

creşterea satisfacţiilor personale, cât şi creşterea 

productivităţii.  

În general, o combinare a acestor strategii 

conduce la obţinerea celor mai bune rezultate.  

Deşi salariile constituie o sursă importantă de 

venit pentru angajat şi o cheltuială destul de mare 

pentru angajator, în sistemul de învăţământ 

salariile sunt foarte uşor de epuizat, reuşind să îi 

aducă pe oameni la lucru în fiecare zi, dar nu 

obligatoriu îi fac să şi muncească. Ceea ce îi 

determină pe oameni să muncească, cu adevărat, 

este motivaţia. 

Lucrarea propune o dezbatere privind 

motivarea personalului din învăţământ pornind de 

la o inventariere a principalelor tipologii 

motivaţionale. Se urmăreşte în paralel selectarea 

motivelor aplicabile în domeniul propus pentru 

analizat, referindu-ne la motivele care determină 

alegerea locului de muncă şi la motivele care 

determină continuitatea în domeniu şi obţinerea 

performanţelor. 

Se va face diferenţierea termenilor motivare şi 

motivaţie insistând pe parcursul analizei atât 

asupra motivaţiei personalului cât şi asupra 

strategiilor de motivare aplicate sau aplicabile de 

către manageri. 

Demersul propus se va finaliza prin analizarea 

activităţilor de motivare a personalului dintr-o 

şcoală generală cu probleme serioase privind 

imaginea şi condiţiile de lucru , analiză realizată 

în cazul unei implicări directe cu posibilitatea  

unei abordări subiective (fără a avea o funcţie de 

conducere). 

 

2. Consideraţii teoretice 
 

Pentru început considerăm necesară 

diferenţierea termenilor motivare – motivaţie. 

Motivarea este acţiunea de a motiva pe 

altcineva, de o oferi un motiv pentru realizarea 

unei acţiuni; motivaţia reprezintă totalitatea 

mobilurilor care-i determină pe oameni să facă 

anumite lucruri, să aleagă din mai multe variante 

un anumit comportament. 

Motivarea reprezintă modalitatea prin care se 

integrează satisfacerea necesităţilor şi intereselor 

individuale ale salariaţilor în realizarea 

obiectivelor organizaţiei – stimularea angajaţilor 

în vederea îndeplinirii sarcinilor într-un mod 

satisfăcător; motivaţia  - necesităţile şi interesele 

individuale.  

Este nevoie de cunoaşterea nevoilor oamenilor 

care muncesc în organizaţie pentru a determina 

influenţa satisfacerii acestor nevoi asupra 

antrenării angajaţilor la realizarea obiectivelor 

propuse însă nu trebuie confundaţi termenii 

nevoie şi motivaţie:  

• Motivaţia ( latinescul movere – stare 

interioară care pune în mişcare un individ) 

este „o forţă care acţionează asupra unei 
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persoane pentru a o împinge către 

realizarea unui obiectiv într-o manieră 

specifică”; 

• Nevoia este „o lipsă resimţită la un 

moment dat de o persoană”. 

Abraham Maslow a identificat următoarea 

ierarhie a trebuinţelor / nevoilor: 

1. Nevoi fiziologice – aer, apă, somn, hrană, 

sex, adăpost, eliberare de durere etc.; 

2. Nevoi legate de securitate – siguranţă fizică 

şi psihică; 

3. Nevoia de apartenenţă – la un grup social 

sau altul, de prietenie, dragoste, tandreţe 

etc.; 

4. Nevoia de stimă şi recunoaştere – stimă 

faţă de sine dar şi din partea celorlalţi, de 

independenţă şi libertate, dar şi de 

proprietate; 

5. Nevoia de autorealizare – creştere, 

împlinire de sine, dezvoltare, creaţie.  

Această ierarhie a fost imaginată de Maslow 

sub forma unei piramide a nevoilor, al cărei vârf 

(nevoia de autorealizare) se bazează în primul 

rând pe satisfacerea nevoilor fiziologice şi apoi pe 

treptele intermediare. 

Teoria lui Maslow a suferit însă interpretări şi 

completări. Astfel, un fapt vizibil este 

concentrarea în piramidă a două tipuri de nevoi 

acestei fiind corespondentele a două tipuri de 

motive : intrinseci (nevoia de apartenenţă; nevoia 

de stimă şi recunoaştere; nevoia de autorealizare) 

şi extrinseci (nevoi fiziologice; nevoi legate de 

securitate). De asemenea pare a nu exista o 

regulă care să guverneze apariţia unui anumit tip 

de nevoi după satisfacerea celor fiziologice 

satisfacerea unei nevoi poate avea un caracter 

provizoriu după care individul va dori un alt nivel 

de satisfacere a nevoii (de exemplu - nevoia de 

hrană – individul va dori să mănânce din ce în ce 

mai bine, va reveni asupra nevoii). 

Managerii trebuie să identifice nevoile cele 

mai importante ale angajaţilor şi să conştientizeze 

că acestea se pot schimba în timp. 

Soluţiile pentru satisfacerea tuturor 

categoriilor de nevoi sunt simple şi numeroase, 

însă resursele financiare alocate învăţământului 

sunt insuficiente. 

Clayton Alderfer propune pornind de la teoria 

lui Maslow teoria ERD împărţind nevoile umane 

în trei categorii: de existenţă (nevoi fiziologice şi 

de securitate), de relaţionare (nevoi de 

apartenenţă şi de stimă) şi de dezvoltare 

(autoapreciere şi autorealizare). 

Punctul comun al celor două teorii este 

recunoaşterea existenţei mai multor tipuri de 

nevoi şi stabilesc între ele raporturi care pot 

facilita recompensarea comportamentelor 

individuale. Modelul lui Alderfer îmbogăţeşte 

modelul lui Maslow cu două idei: un individ 

poate urmări satisfacerea a două sau mai multe 

nevoi sau poate renunţa la satisfacerea unor 

trebuinţe de ordin superior dacă îi sunt 

satisfăcute nevoi de ordin secundar  . 

M. Scott Mayers a întocmit o ierarhie a 

nevoilor, împărţindu-le în două categorii: 

1. Nevoi de întreţinere: 

- fiziologice; 

- economice; 

- de ordin social; 

- referitoare la securitate; 

- referitoare la statutul social. 

2. Nevoi motivaţionale: 

- responsabilitate; 

- recunoaştere; 

- realizare; 

- creştere profesională; 

Acesta consideră că pentru declanşarea 

mecanismului motivaţiei este necesară 

satisfacerea nevoilor de întreţinere pornind de la 

ideea lui Maslow, conform căreia nu se poate 

vorbi de nevoi superioare (autorealizare, 

recunoaştere…) fără satisfacerea nevoilor de bază 

/ primare. 

Frederick Hertzberg a ajuns la următoarele 

concluzii: 

- oamenii depun în procesul muncii 75 % din 

capacitatea totală de efort; 

- există factori pe care autorul îi numeşte 

„igienici” sau „de întreţinere” care contribuie 

la menţinerea unui nivel mediu de efort , a 

căror absenţă produce insatisfacţie; 

- există factori numiţi de Hertzberg 

„motivatori” care determină depăşirea 

nivelului mediu de efort, a căror prezenţă 

produce satisfacţie. 

Astfel, există conform teoriei lui Hertzberg 

două categorii de factori: care produc satisfacţie 

şi care produc insatisfacţie. 

Referitor la organizaţie, printre factorii de 

întreţinere se află: salariul, relaţiile personale de 

la locul de muncă, siguranţa muncii, modalitatea 

de control, politica generală a organizaţiei. În a 

doua categorie, în funcţie de creşterea treptată a 

puterii motivaţionale, întâlnim: munca în sine, 

rezultatele, recunoaşterea realizărilor, deţinerea 

de responsabilităţi şi dezvoltarea personală. 
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Pentru a obţine o îndeplinire satisfăcătoare a 

sarcinilor, profesorul trebuie să înlăture factorii 

care produc insatisfacţie elevului, iar managerul 

trebuie să identifice şi să încerce să îndepărteze 

acest tip de factori la angajaţi. Numai după ce are 

convingerea că au fost îndepărtate cel puţin o 

parte din insatisfacţii, managerul poate interveni 

cu factori motivatori. 

Munca este prin ea însăşi motivatoare dacă 

angajatul munceşte într-un domeniu preferat de 

acesta, nu într-un domeniu de convenienţă sau 

oferit de împrejurări. Managerul trebuie să 

descopere unde există plăcerea de a munci şi 

unde există doar dorinţa satisfacerii nevoilor „de 

întreţinere”. Recunoaşterea meritelor de către 

manager, chiar la un nivel minim, poate acţiona 

cu o puternică forţă motivatoare. 

Etapa următoare recunoaşterii meritelor ar 

trebui să fie acordarea unor responsabilităţi – 

delegarea autorităţii. În sistemul de învăţământ 

actual, acest lucru este posibil într-o măsură 

relativ mică, apărând riscurile insatisfacţiei 

datorate de idei de genul „eu aveam mai multe 

merite decât cel ales”. Cadrul didactic trebuie să 

înţeleagă că este direct responsabil de propria 

dezvoltare; sentimentul autoîmplinirii ar trebui să 

fie suficient pentru a motiva. 

Nivelul satisfacţiei individului este în general 

corelat cu un nivel al recompensei (în cele mai 

multe cazuri materială, dar şi morală) 

corespunzătoare nivelului de aspiraţii la un 

moment dat. Aspiraţiile însă se modifică, apărând 

neconcordanţa între noul nivel al aspiraţiilor şi 

nivelul satisfacţiei – recompensa apare 

insuficientă, situaţie care dă naştere unor 

insatisfacţii. 

Această problemă ocupă un loc fruntaş în 

cazul angajaţilor din învăţământ; majoritatea se 

raportează la permanenta neconcordanţă  între 

recompensa materială şi nivelul individual şi 

colectiv de aspiraţii. Acesta este momentul de 

acţiune al factorilor motivatori. Acţiunea acestora 

va determina creşterea recompensei – dacă ne 

referim la organizaţia şcolară, vorbim de 

recompensă morală, recompensa materială fiind 

imposibil de adus la nivelul aspiraţiilor, cel puţin 

în contextul actual. 

Potrivit lui McClelland  (teoria achiziţiei 

succeselor) nivelul de aspiraţie al unui om îi 

determină comportamentul, individul 

manifestând trei categorii de nevoi : de afiliere, 

de putere şi de realizare.  

Autorul consideră că nevoia de realizare nu 

este ereditară iar oamenii pot fi învăţaţi să-şi 

dezvolte o motivaţie puternică în acest sens. 

Victor Vroom propune o teorie (teoria 

expectaţiei) care ţine cont de factorii individuali, 

subiectivi, care acţionează permanent şi 

imprevizibil. Premisele acestei teorii sunt: 

- comportamentul uman nu este determinat de 

realitate, ci de modul în care această 

realitate este percepută de fiecare individ; 

- raportarea la real este influenţată de 

preferinţele persoanei, de valoarea pe care 

aceasta o acordă unui element sau altul din 

realitatea percepută; 

- fiecare persoană are aşteptări în legătură cu 

posibilitatea (sau probabilitatea) ca anumite 

acţiuni să ducă la anumite rezultate; 

- acţiunile sunt nişte instrumente care trebuie 

să ducă la rezultatele pe care persoana le 

doreşte şi le percepe ca recompensatori. 

„Expectaţia” – aşteptările angajaţilor din 

învăţământ se referă în principal la modificarea 

semnificativă a sistemului, a modului de 

conducere, a grilei de salarizare – aşteptări 

diferite pentru fiecare persoană. 

Valoarea pe care o persoană o atribuie unei 

acţiuni diferă în funcţie de tipul organizaţiei, de 

grupul de muncă, de caracteristicile grupului 

(vârstă, sex, etnie, religie, cultură, nivel de trai), 

de percepţia individuală asupra realităţii. 

După Vroom, motivaţia este expresia unei 

funcţii individuale care depinde de „valenţa” 

(valoarea) şi „expectaţia” (aşteptările) asociate 

unei acţiuni. 

Ca exemplu al acestei teorii putem considera 

refuzul unor cadre didactice de a ocupa un post de 

conducere, considerând acest lucru de o valoare 

mică în raport cu alte acţiuni. Aici însă se poate 

face confuzia cu „paradoxul participării”. 

Diferenţa constă în faptul că în cazul 

„paradoxului participării” nu valoarea atribuită 

funcţiei duce la refuz, ci diverse complexe 

individuale sau motivări insuficiente. 

Se poate pune în discuţie o problemă preferată 

de mass-media: diferitele „atenţii” primite de 

unele cadre didactice de  la părinţi şi copii. 

Acestea pot fi de o valoare foarte mare pentru 

unele persoane – se pot transforma în aşteptări, 

iar la polul opus, sunt refuzate, chiar se interzice 

aducerea lor în instituţie sau în afara ei. 

Motivele sunt împărţite în două categorii: 

Motivele extrinseci reprezintă raţiuni de a 

munci care se află în relaţie cu sfera muncii, dar 

privesc munca drept un mijloc de a obţine alte 
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satisfacţii. Le putem asocia recompenselor 

materiale. Acestea se împart în: 

- pozitive; 

- negative. 

Motivele pozitive sunt legate de lucruri care 

pot fi obţinute în urma desfăşurării procesului de 

muncă şi pentru care omul consideră că trebuie să 

muncească. Acestea sunt: salariul, alte beneficii 

economice, prestigiul social, aprecierea şi 

respectul celorlalţi. Atingerea obiectivelor 

propuse duce la obţinerea acestor elemente. 

Motivele negative se referă la aspectele care 

sancţionează individul dacă nu munceşte sau nu 

obţine rezultate satisfăcătoare. Acestea sunt: 

penalizări economice, sancţiuni administrative, 

penalizări socio-profesionale (concedieri, 

retrogradări), critici din partea membrilor 

grupului de muncă şi a superiorilor, scăderea 

prestigiului. 

În învăţământul românesc, în condiţiile 

existenţei unor salarii considerate mult sub limita 

normalului (în special în învăţământul 

preuniversitar sau la debutanţi), funcţionează la 

cote mai înalte motivaţia extrinsecă negativă; nu 

penalizarea economică este pe primul plan (având 

în vedere şi faptul că legea este destul de tolerantă 

în acest aspect), ci scăderea prestigiului sau 

pierderea unei poziţii superioare ierarhic. 

Motivele intrinseci sunt stimulentele care 

provin din însăşi activitatea de muncă – scop în 

sine. În acest caz, omul va munci din proprie 

conştiinţă sau din plăcere, fără a exista presiuni 

exterioare. 

Persoanele motivate intrinsec sunt persoanele 

care muncesc într-un anumit domeniu pentru că 

şi-au dorit acest lucru, cunoscând din start 

posibilele dezavantaje economice. 

Este ştiut faptul că motivaţia extrinsecă a 

stabilităţii financiare are o putere motivatoare 

destul de mare însă aceasta se poate corela cu 

motivaţii intrinseci de tipul autorealizare. 

În organizaţia şcolară, managerul trebuie să 

identifice angajaţii motivaţi intrinsec, să 

acţioneze în încurajarea şi promovarea lor, 

deoarece rezultatele vor fi mult mai bune decât 

cele ale angajaţilor motivaţi extrinsec.   

 

3. Studiu de caz       

         
Instituţia la care ne vom referi în continuare – 

Şcoala Specială C R D E II          Cluj-Napoca se 

află în faţa unor probleme dificile, efectul 

principal fiind dificultatea  motivării personalului 

în unele cazuri. 

Problema este delicată şi implică de fapt o 

chestiune  de mentalitate – şcoala are  mulţi elevi 

rromi (55 %)  imaginea şcolii şi respectiv 

procesul de recrutare având mult de suferit din 

cauza acestui fapt. 

A doua problemă o reprezintă condiţiile de 

lucru mai grele – clase neomogene; elevi cu 

probleme familiale, emoţionale, intelectuale, 

imposibilitatea unor elevi de a-şi procura 

rechizitele necesare, neimplicarea părinţilor, 

probleme de igienă etc.  

Obiectivele generale ale şcolii sunt: 

- Dezvoltarea curriculară. 

- Dezvoltarea resurselor umane. 

- Implicarea părinţilor în activităţile şcolii. 

- Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

- Atragerea de resurse financiare şi 

dezvoltarea bazei materiale. 

Misiunea şcolii este de a asigura şanse egale 

de instruire şi educare pentru toţi elevii  pprriinn  

îînnssuuşşiirreeaa  ddee  ccuunnooşşttiinnţţee  îînn  ccaaddrruull  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţaarree  aaccttiivvăă  şşii  ffoorrmmaarree  ddee  ccaappaacciittăăţţii  ccaarree  ssăă  llee  

ppeerrmmiittăă  ccoonnttiinnuuaarreeaa  ssttuuddiiiilloorr  îînn  lliicceeee  şşii  şşccoollii  ddee  

aarrttee  şşii  mmeesseerriiii..  UUnn  rrooll  iimmppoorrttaanntt  îînn  rreeaalliizzaarreeaa  

mmiissiiuunniiii  îîll  aarree  mmăărriirreeaa  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiiii  ccoonnssiilliiiilloorr  

pprrooffeessoorraallee  aallee  ccllaasseelloorr  ddee  eelleevvii  şşii  iimmpplliiccaarreeaa  

ppăărriinnţţiilloorr  îînn  aaccttuull  eedduuccaaţţiioonnaall..  

Stilul managerului este cel democratic  

participativ  - un lucru foarte important este 

colaborarea foarte strânsă între conducerea 

actuală şi fosta conducere. 

În perioada  2003-2008 instituţia a beneficiat 

de o serie de resurse financiare obţinute din 

aprobarea unor proiecte, fapt care s-a dovedit  

motivator pentru cadre didactice, din acea 

perioadă imaginea  externă a şcolii a crescut 

deoarece ideea iniţierii şi aprobării proiectelor de 

« Dezvoltare şcolară în comunitate  » a fost 

benefică. 

Trebuie spus că în ciuda problemelor, există  o 

bază a echipei profesorale motivată puternic, fapt 

la care managerul a avut o contribuţie maximă. 

Deşi aici este vorba de cadre didactice existente 

în unitate de la începutul carierei, treptat, s-a 

diminuat fluctuaţia cadrelor tinere care doreau 

doar facilitarea unui transfer la o şcoală din oraş. 

O conducere eficientă poate fi văzută printre 

manageri ca un mijloc de a motiva angajaţii în 

vederea creşterii performanţelor.  

Studii întreprinse de specialişti japonezi au 

condus la identificarea principalelor calităţi 
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considerate a fi esenţiale pentru un conducător . 

Primele dintre acestea ar fi:  

1) capacitatea de a atrage şi de a conduce 

grupuri mari de oameni, de a lua decizii;  

2) aptitudinile de comunicare;  

3) toleranţă, înţelegere din partea 

managerului; acesta trebuie să fie capabil 

să menţină o acţiune deschisă şi flexibilă.  

 

Strategii de motivare aplicate de manageri  
• Facilitarea continuării studiilor pentru 

persoanele de etnie rromă – profesori de 

limba maternă prin recomandări directe ; 

• Evidenţierea calităţilor specifice etniei (talent 

muzical, dans, loialitate etc) pentru a 

îndepărta ideea lipsei de satisfacţie la clase; 

• Diferite prezentări şi discuţii referitoare la 

importanţa socială a educării acestor elevi ; 

• Încurajarea cadrelor didactice pentru a 

participa la concursuri cu elevii în vederea 

demonstrării faptului că există cadre foarte 

bine pregătite (având în vedere mentalitatea 

comunităţii locale, exerciţiile de demonstrare 

a faptului că nu există diferenţe sunt 

motivatoare deoarece implică mândria  - a nu 

fi considerat mai slab pregătit prin prisma 

unor rezultate mai slabe ale elevilor); 

• Informarea permanentă şi sprijin pentru 

dezvoltarea carierei; 

• Susţinerea cu materiale didactice a cadrelor în 

curs de perfecţionare – recomandări şi discuţii 

apreciative la inspecţiile curente şi speciale; 

• Bază informaţională accesibilă oricând ; 

• Participarea la schimburi de experienţă şi 

disponibilitatea (anual) de a pregăti activităţi 

demonstrative în cadrul cercurilor 

pedagogice ; 

• Având în vedere absenteismul destul de 

ridicat, managerul a format echipe de vizitare 

a elevilor la domiciliu, echipe în care s-a 

autoinclus ; 

• Folosirea repetată a expresiilor noi, şi la noi 

se poate, să încercăm, este mai greu, dar 

reuşim împreună… ; 

• Explicarea tuturor deciziilor în consiliile 

profesorale şi acceptarea de propuneri şi 

opinii personale ; 

• Prezentarea unor succese în prezenţa 

membrilor autorităţilor locale sau din afara 

localităţii. 

Desigur, succesul nu este garantat – unele 

cadre didactice în urma acumulării experienţei 

realizării unor proiecte (facilitarea participării la 

diverse seminarii şi activităţi la nivel naţional de 

către şcoală) au decis să folosească informaţiile 

acumulate profesând la alte unităţi de învăţământ. 

 

Concluzii 
 

La nivelul organizaţiei şcolare, managerul nu 

se poate mulţumi cu o bază teoretică bine pusă la 

punct referitor la motivaţii, acesta are nevoie de 

experienţă şi discernământ, tărie de caracter şi 

înţelepciune deoarece personalitatea umană este 

complexă. Rareori managerul va reuşi să 

soluţioneze probleme la nivel de grup fără a fi 

considerat incorect sau subiectiv. În această 

situaţie, este obligat să depăşească „reacţia” 

pentru a construi un viitor organizaţiei pe care o 

conduce. 

În învăţământ, nu din cauza salariilor ci având 

în vedere caracterul vocaţional al profesiei şi de 

ce nu, importanţa pentru societate considerăm ca 

importante şi  motivatoare următoarele : 

posibilitatea de avansare; recunoaşterea publică a 

meritelor; training; dezvoltare profesională; 

informare; afiliere; identificare cu organizaţia; 

Încredere în şi din partea colegilor; opţiuni; 

mândrie; acceptare; succes; recunoaştere; 

satisfacţie; respect, etc. 

Desigur, societatea contemporană nu asigură 

necesarul spiritual pentru ca angajaţii din 

învăţământ să simtă dorinţa de a continua – a se 

vedea ştirile denigratoare, superficialitatea 

caracteristică unor tineri, neîncrederea părinţilor 

în cadrele didactice, culpabilizarea cadrelor 

pentru problemele de comportament ale elevilor, 

promisiunile nerespectate la nivel ministerial etc.
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