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1. INTEGRAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT
AL
RESURSELOR UMANE ÎN STRATEGIA GENERALĂ A FIRMEI
1.1. Definirea și conținutul managementulu resurselor
umane (MRU)
Managementul resurselor
umane “MRU” este un termen
relativ recent, mai modern,
pentru ceea ce s-a numit
tradiţional:
managementul
personalului,
conducerea
activităţilor
de
personal,
administrarea personalului ş.a.
La modul general, MRU
reprezintă un ansamblu de
activităţi, realizate la nivel
organizaţional, şi care permite
folosirea cât mai eficientă a
oamenilor, angajaţi ai respectivei
autorităţi, pentru a atinge atât
scopurile
generale
organizaţionale, cât şi cele
individuale.
Potrivit
literaturii
de
specialitate MRU presupune o
abordare sau o tratare totală,
globală,
interdisciplinară
şi
profesională a problematicii
personalului din cadrul unei
organizații.
MRU reprezintă știința și
arta elaborării și implementării
srategiilor și politicii de personal
în vederea realizării cu maximum
de eficiență a obiectivelor firmei.

În literatura de specialitate
există un număr relativ mare de
definiţii date MRU
Numeroşi specialişti în domeniu au
definit MRU astfel:
a) Funcționarea
care
permite
organizațiilor să-și atingă obiectivele
lor prin obținerea și menținerea unei
forțe de muncă eficientă.
b) Abordarea strategică a asigurării,
motivării, antrenării și dezvoltării
resursei-cheie a unei organizații
c) Implică toate deciziile și practicile
managementului
care
afectează/influențează
direct
oamenii/resursele
umane
care
muncesc pentru organizație.
d) Fixarea obectivelor în raport cu
oamenii, realizarea și controlul
acestora într-o logică a sistemului.
e) Reprezintă o serie de decizii cu
afectează relațiile dintre angajat și
patron, precum și alte părți
interesate.
f) Ansamblul activităților de ordin
operațional
(planificarea,
recrutarea,
menținerea
personalului) și de ordin energetic
(crearea unui climat organizațional
corespunzător)
care
permit
asigurarea organizației cu resurse
umane necesare.
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El este o știință pentru că formulează și generalizează concepte, legi,
principii, reguli, metode, tehnici și instrumente de conducere, și artă pentru
căla aplicarea acestora în practică ține seama de condițile specifice a fiecărei
firme.
În termeni specifici, MRU consistă din numeroase activităţi, care includ,
printre altele, următoarele direcţii de bază:
•
Planificarea personalului;
•
Elaborarea fişelor de post;
•
Recrutarea, selectarea şi orientarea personalului;
•
Evaluarea performanţelor individuale şi colective;
•
Recompense şi beneficii specifice locului de muncă;
•
Sănătatea şi siguranţa personalului;
•
Disciplina, controlul şi evaluarea funcţiilor personalului;
•
Programarea muncii etc.
Evident, această listă nu este exhaustiva, dar prezintă majoritatea
acţiunilor importante de care se ocupă MRU.
Obiectivele MRU se împart în mai multe grupe și anume:
1) Atragerea forței de muncă și folosirea acestui proces care necesită
informarea cu privire la istoricul firmei, scopul, obiectivele, produsele,
serviciile și munca pe care salariatul va trebui s-o depună, drepturile care i se
cuvin, facilitățile de care se va bucura.
2) Administrarea problemei de salarizare care au în vedere aporirea
generală a salarizării li trebuie să se facă prin evaluarea sarcinilor noi, efectuării
de transferuri, promovări și caracterizarea profesională a salariaților, cât și
corectarea salariaților în limita sistemului de salarizare stabilit, examinarea
periodică a nivelului de salarizareși modificarea la nevoia acestuia.
3) Relațiile cu salariații prin care se urmărește să se stabilească premise
pentru perfecționarea relațiilor dintre manager și salariați conform intereselor
firmei.
4) Planificarea și dezvoltarea structurii organizatorice care are în vedere
conceperea unor planuri pe termen lung însoțit de un sistem de apreciere cu o
inventariere a întregii probleme cu prezentarea nevoilor și cu modalități pe
etape, compartimente și personal.
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1.2. Etapele în evoluţia funcţiunii de personal şi
definitivarea MRU
Pe parcursul timpului se pot destinge 4 etape în evoluția funcționării de
personal:
- Faza liberă/sau liberal
- Faza psiho-socială
- Etapa contractelor
- Etapa de integrare
1.Faza liberă (1885-1915) corespunde sistemului lui Tylor și se
caracterizeză printr-o abordare din punct de vedere economic, juridic și social.
Sub aspect economic: - Muncitorii își închiriază forța lor de muncă pe care
le oferă pe piața muncii și care este supusă legii cererii și ofertei ca orice marfă.
Salariile diferă în funcție cu intensitatea cererii de muncă din partea firmei și a
ofertei de lucru din partea lucrătorilor.
Sub aspect juridic: - Se utilizează contractul de muncă individual negociat
între întreprinzător și salariat.
Sub aspect social: - Lucrătorii sunt considerați ca având în mod exclusiv
caracteristici fiziologice iar motivațiile sunt de natură materială.
2. Faza psiho-socială (între cele 2 războaie mondiale)- are ca scop
elaborarea unor politici de personal prin care să se umanizeze munca,
acordându-se un interes deosebit caracteristicilor psihologice ale indivizilor.
Principalele procedee utilizate în această fază sunt:
 Construirea grupelor de muncă asfel încât să existe o viață socială a
întreprinderii
 Studiul factorilor de ambianță, de ex: temperatura, iluminarea, etc.
 Determinarea ritmului de lucru și de pauză
 Adoptarea unui stil de conducere participativ caracterizat prin:
consultarea lucrătorilor, creșterea autonomiei grupurilor de lucru, aplicarea
sistemului de sugestii (propuneri de la lucrători utilizate de conducere sau
recompensele prin acordarea de premii).
3. Etapa contractelor - Pornește de la faptul că se poate ameliora
climatul intern al firmei prin reducerea numărului de resurse de conflict pe o
anumită perioadă dată ca urmare a angajamentelor din contractele colective
semnate cu sindicatele.
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În prezent etapa contractelor cuprinde preocupări de la 3 nivele:
1.
De la întreprindere prin semnarea convențiilor colective între
entitate economică și sindicate
2.
La nivel de ramură/subramură prin semnarea convențiilor
colective privind ansamblul activităților economice între sindicatul
patronatului și ale salariatului
3.
Pe plan interpersonal privind acordul referitor la: regim de pensii,
sisteme de pregătire, indemnizații de șomaj etc.
În etapa contractelor politica de personal nu poate fi condusă în mod
unilateral de către departamentul de personal ci numai de către conducerea
firmei.
4. Etapa de integrare - Prin prisma MRU integrarea este definită ca fiind
totalitatea procedeelor, metodelor și tehnicilor prin care se urmărește
apropierea/coinciderea intereselor individuale ale lucrătorilor cu obiectivele
firmei.
Pe baza acestor elemente s-a schimbat însăși concepția tradițională
asupra personalului, de la personalul considerat ca o sursă de costuri ce trebuie
minimizată, la personalul considerat ca o sursă a cărei utilizare trebuie
optimizată.

1.3. Legătura dintre managementul resurselor umane
(MRU) și managementul strategic (MS) al organizației
Presiunile exercitate de mediu asupra organizaţiei au făcut necesară
creşterea implicării specialiştilor în resurse umane (RU) în procesul
managementului strategic.
Strategia pe termen lung a organizaţiei stabileşte direcţii viitoare cum
ar fi: creşterea veniturilor, creşterea cotei de piaţă, reducerea costurilor,
diversificarea într-un alt domeniu de activitate.
Toate aceste evoluţii presupun ajustări ale numărului şi componenţei
forţei de muncă.
Aceste ajustări impun elaborarea:

unor planuri pe un orizont lung de timp privind recrutarea şi
selectarea de noi angajaţi;

pregătirea celor existenţi;

disponibilizarea angajaţilor care nu mai corespund necesităţilor
organizaţiei.
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Prin urmare, directorul de resurse umane elaborează:

strategia de RU, pe care o supune spre aprobare;

stabilind categoriile de personal care vor fi angajate;

stabileşte fondurile care trebuie alocate pentru recrutare-selectare
şi pentru formare-specializare;
În momentul în care a fost stabilită strategia, specialiştii din
compartimentele de RU elaborează programe concrete de acţiune, cum ar fi:

elaborarea documentaţiei necesare pentru recrutare;

intervievarea candidaţilor;

angajarea şi formarea.
Managementul strategic (MS) al RU este procesul prin care MRU se
racordează la strategia generală în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor
organizaţiei. Strategia de RU este acea parte a strategiei generale a organizaţiei
care se referă strict la funcţiunea de RU. La fel ca şi în cazul strategiei generale
a organizaţiei, în cadrul strategiei de RU deciziile se iau pe trei nivele:
La nivel strategic, directorul general şi managerul de RU stabilesc
direcţii de lungă durată cum ar fi gestiunea de carieră, politicile de
recompensare.
La nivel managerial, planurile de lungă durată sunt materializate prin
elaborarea de programe concrete, de exemplu programul de recrutare sau
programul de formare.
La nivel operaţional, programele care au fost elaborate sunt puse în
practică, de exemplu: se plătesc salariile şi celelalte forme de recompensare; se
organizează şi se desfăşoară cursurile şi celelalte programe de formare şi de
perfecţionare; se realizează recrutarea şi selectarea personalului.
Pot fi adoptate patru tipuri de strategii de RU, în funcţie de situaţia
posturilor, pe de-o parte şi a angajaţilor pe de altă parte.
Angajat stabil – post stabil. Această combinaţie presupune alegerea
angajatului care corespunde postului.
Angajat flexibil – post stabil. În această situaţie, activitatea şi
performanţele angajatului trebuie astfel modificate încât acesta să
dobândească cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile necesare ducerii la
îndeplinire a serviciilor prevăzute în fişa postului.
Angajat stabil – post flexibil. În acest caz, situaţia postului trebuie
modificată în privinţa cerinţelor, condiţiilor de muncă sau condiţiilor de
recompensare, pentru a corespunde cât mai bine solicitărilor angajatului.
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Angajat flexibil – post flexibil. De această dată se modifică ambele
componente. Pentru a vedea în ce relaţie se află angajatul şi postul, trebuie
făcută o analiză amănunţită a celor două componente: post şi angajat.
Analiza postului studiază:
 activităţile, atribuţiile şi condiţiile de muncă pe care le presupune acesta;
 cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile necesare unei performanţe
corespunzătoare angajatului;
 relaţiile cu alte posturi.
Analiza angajatului presupune:
 studierea performanţelor anterioare;
 a potenţialului;
 a necesităţilor, dorinţelor şi valorilor sale.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite, este necesar ca strategia de RU
a organizaţiei să fie elaborată şi urmărită de întregul personal al organizaţiei,
să existe o strânsă cooperare între managementul de vârf al corporaţiei şi
managerii de resurse umane.
Trebuie acordată o atenţie deosebită unor domenii care solicită talente
deosebite şi unor evenimente care afectează major RU, cum ar fi: extinderea
geografică; introducerea de produse şi servicii; creşterea gradului de
automatizare; fuziuni şi achiziţii.
Trebuie luaţi în consideraţie factorii care afectează MRU: economici,
demografici, sociali, politici, modificarea configuraţiei ramurii. Unităţile
organizaţiei trebuie privite în interdependenţa lor, astfel încât, împreună, să
poată contribui la realizarea obiectivelor organizaţiei. Strategia de RU
reprezintă o combinaţie a abordărilor de mai sus, în funcţie de etapa din ciclul
de viaţă pe care o străbate organizaţia.
Etapele ciclului de viaţă al întreprinderii sunt:

crearea

consolidarea

dezvoltarea

maturitatea

declinul
În etapa de creare a organizaţiei, este preponderentă politica de
asigurare a personalului, prin angajarea de personal cu calităţi antreprenoriale,
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adaptabil la viziunea fondatorului şi dispus să desfăşoare o activitate de
complexitate relativ redusă, dar intensă.
În
etapa
de
creştere
a
organizaţiei,
(consolidaredezvoltare), recrutarea şi selectarea personalului rămân la fel de importante,
dar trebuie să devină mai riguroase, căutându-se specialişti în anumite domenii
de activitate, care să se dezvolte odată cu întreprinderea.
În etapa de maturitate, activităţile devin din ce în ce mai bine
structurate. Apar compartimentele specializate iar procedurile de lucru sunt
standardizate. În această etapă se pune accent pe recompensarea muncii şi
dezvoltarea personalului ca metode de motivare şi de obţinere a performanţei.
În etapa de declin, este foarte importantă alegerea tipului de
recompense. Angajaţii sunt frustraţi, munca nu le mai aduce satisfacţii.

1.4. Politici de MRU
Pentru asigurarea competitivităţii şi succesului oricărei organizaţii, o
problemă deosebit de importantă şi actuală o reprezintă politicile în domeniul
resurselor uman.
Prin
urmare,
Obiectivele de personal exprimă într-o
politica de resurse
formă
coerentă
scopurile avute în vedere. Ele reprezintă
umane
trebuie
să
caracteristicile cantitative sau calitative ale scopurilor
devină un punct de
urmărite. Obiectivele în domeniul resurselor umane
constituie criterii pentru evaluarea activităţii viitoare în
referinţă
pentru
domeniu. Ele se exprimă cantitativ şi vizează termene
elaborarea
limită exprimate explicit. Totodată, obiectivele conduc
programelor sau a
atât la strategii, cât şi la politici de resurse umane.
Strategiile de resurse umane descriu
procedurilor de resurse
direcţiile
de
urmat, modalităţi de realizare a scopurilor,
umane, precum şi a
bine precizate, specificate sub formă de obiective. Acestea
deciziilor din acest
vizează perioade viitoare în domeniul resurselor umane,
servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor de
domeniu, decizii care
personal care, la rândul lor, susţin realizarea strategiilor
operaţionalizează
în fiecare din principalele domenii ale resurselor umane.
politica
respectivă.
Politicile de resurse umane, cu un orizont
de timp mai redus decât strategiile, au un grad de
Specialiştii
din
detaliere mai pronunţat şi cuprind elemente
domeniul
resurselor
suplimentare, cu caracter operaţional. Fără să reprezinte
umane
evidenţiază
simple concretizări ale strategiilor, politicile de resurse
umane oferă mijloace de implementare ale acestora.
necesitatea
unor
delimitări sau precizări
ale raporturilor sau
10

intercondiţionărilor între politicile de resurse umane şi obiectivele, strategiile şi
procedurile de personal.
O particularitate o reprezintă faptul că politicile se modifică în mod
frecvent, datorită schimbărilor contextuale, astfel încât acestea să fie cât mai
realiste şi mai mobilizatoare, să valorifice schimbările din mediu şi din cultura
organizaţiei şi să favorizeze un comportament organizaţional cât mai eficace.
Corespunzător domeniilor de activitate ale MRU sau ale funcţiunii de
personal, pot fi evidenţiate o serie de politici de resurse umane:
Politica oportunităţilor egale
Politici de angajare

Politici de RU

Politici de dezvoltare a angajaţilor

Politici de implicare şi participare
Politica recompenselor
Politica relaţiilor cu angajaţii
Politica de protecţie
Politica de utilizare

•
POLITICA OPORTUNITĂŢILOR EGALE SAU A EGALITĂŢII
ŞANSELOR reflect intenţia fermă a unei organizaţii de a garanta oportunităţi
egale tuturor membrilor săi, indiferent de sex, rasă, religie sau stare civilă. Ea
constituie un principiu de bază în practica relaţiilor cu angajaţii, deoarece, în
esenţă, se referă la tratamentul corect şi echitabil pentru fiecare angajat.
Un aspect important al politicii oportunităţilor egale sau de egalitate a
şanselor îl reprezintă, după unii autori, ca, de exemplu, G. A. Cole,
monitorizarea, pentru ca pornind de la unele informaţii legate de angajaţi,
organizaţia să poată stabili unde anume ar putea să apară situaţii de
11

discriminare arbitrară. De exemplu, ca urmare a monitorizării procesului de
recrutare, pot fi luate măsuri pentru sporirea numărului de
cereri de angajare din partea candidaţilor aparţinând diferitelor categorii
minoritare.
• POLITICILE DE ANGAJARE care pot cuprinde mai multe aspecte, ca, de
exemplu:
- menţinerea explicită că organizaţia este dedicată profesionalismului
în tot ceea ce face;
- angajamentul ferm de a dezvolta cariera fiecărui angajat;
- dorinţa organizaţiei de a promova din interior;
- intenţia organizaţiei de a evita prin toate mijloacele şomajul; dacă
şomajul nu poate fi evitat, asigurarea celor în cauză de un tratament corect şi
echitabil, inclusiv sprijin în obţinerea unui post;
- dreptul angajaţilor de a fi informaţi asupra obligaţiilor lor, precum şi
asupra urmărilor nerespectării disciplinei; dreptul la tratament echitabil în
problema de disciplină;
- maniera în care organizaţia tratează problemele majore ale sănătăţii
personalului, ca, de exemplu: sănătatea fizică generală, sănătatea
psihică/emoţională, aspectele sociale sau speciale ale sănătăţii personalului
(alcoolismul, fumatul, consumul sau abuzul de droguri, îmbolnăvirile de SIDA
şi altele);
- dezaprobarea fermă a organizaţiei faţă de hărţuirea la locul de munca
în general şi faţă de hărţuirea sexuală în particular, deoarece fiecare individ are
dreptul de a i se respecta demnitatea personală la locul de muncă; aceasta
cu atât mai mult cu cât orice persoană care este considerată oarecum vulnerabilă poate deveni victima unui caz de hărţuire.
• POLITICA DE DEZVOLTARE A ANGAJAŢILOR, care trebuie să
exprime obligaţia sau angajamentul organizaţiei de a dezvolta continuu
calificările angajaţilor pentru a le da posibilitatea să-şi sporească permanent
contribuţia şi să avanseze în carieră;
• POLITICA IMPLICĂRII ŞI PARTICIPĂRII, care exprimă convingerea
organizaţiei că antrenarea sau implicarea cât mai profundă şi cât mai eficace a
membrilor săi este una dintre căile sau mijloacele cele mai sigure pentru a
obţine succesul competiţional.
12

• POLITICA RECOMPENSELOR asigură cadrul necesar pentru ca o parte
echitabilă din valoarea nou creată să revină angajaţilor; asigură concentrarea
intereselor partenerilor sociali; exprimă o anumită filosofie colectivă, egalitară
sau individuală, acoperind, totodată, şi alte aspecte, ca, de exemplu: nivelurile
de recompense, retribuirea performanţei, raportul între echitatea internă şi
externă, tipul structurii salariale, abordarea flexibilă sau flexibilitatea
sistemelor de recompense etc.;
• POLITICA „RELAŢIILOR CU ANGAJAŢII" exprimă drepturile
angajaţilor de a-şi prezenta şi susţine interesele în faţa managerilor prin
sindicate, asociaţii de salariaţi sau alte forme de reprezentare;
• POLITICA DE PROTECŢIE SAU SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE prezintă
felul în care organizaţia intenţionează să asigure locuri şi sisteme de muncă
sigure şi sănătoase;
• POLITICA DE UTILIZARE care indică intenţiile organizaţiei privind
îmbunătăţirea folosirii resurselor umane în general şi creşterea productivităţii
în special, precum şi reducerea costurilor cu personalul.
Politicile de resurse umane, se concretizează în programe sau proceduri
specifice domeniului de resurse umane care, puse în aplicare, trebuie să fie
înţelese, acceptate şi creditate.

1.5. Elaborarea politicilor din domeniul resurselor umane
Politicile de resurse umane sunt determinate de valorile de bază ale
organizaţiei, care influenţează cultura acesteia, iar pentru elaborarea lor
trebuie parcurse următoarele etape:
• înţelegerea culturii organizaţiei;
• analiza politicilor de resurse umane existente, scrise sau nescrise;
• analiza influenţelor externe, întrucât politicile de resurse umane sunt
supuse legislaţiei muncii şi codurilor oficiale de practici emise de instituţii de
profil;
• consultarea managerilor, culegerea şi prelucrarea opiniilor acestora
privind politicile de resurse umane;
• investigarea şi prelucrarea opiniilor angajaţilor şi ale şefilor sindicali
privind politicile de resurse umane;
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• elaborarea politicilor de resurse umane pe baza rezultatelor obţinute.
Specialiştii în domeniu subliniază următoarele avantaje ale elaborării
politicilor de resurse umane:
– asigură transparenţa şi clarifică atitudinea organizaţiei faţă de membrii
săi, respectul autorităţii faţă de individ, iar managerii ştiu precis ce poziţie să
adopte;
– garantează tratarea corectă şi echilibrată a angajaţilor prin raportarea
la un text scris;
– asigură uniformitatea necesară în interpretarea conţinutului diferitelor
politici de resurse umane.
Odată ce politicile de resurse umane au fost elaborate, acestea vor trebui
aprobate de către manageri şi comunicate tuturor celor responsabili pentru
aplicarea lor. Implementarea politicilor de resurse umane implică o
supraveghere permanentă pentru aplicarea lor din partea managerilor de
resurse umane.

2.

PLANIFICAREA RU
2.1. Conceptul de planificare a RU

PLANIFICAREA RU reprezintă procesul de analiză şi identificare a
necesarului de personal pe profesii, calificări, vîrstă şi sex. Managementul
examinează mediul în care evoluează organizaţia, analizează avantajele
strategice ale organizaţiei şi stabileşte obiective pentru perioada imediat
următoare. Apoi, se iau deciziile strategice şi de operare necesare la
îndeplinirea obiectivelor respective. După stabilirea unei strategii, în cadrul
căreia se analizează capacităţile de personal şi resurse umane ale organizaţiei,
acţiunile se iau în comun urmărindu-se scopurile strategice ale organizaţiei.
Acţiunile care trebuie luate pot fi legate de nevoia de angajaţi, surplusul de
angajaţi sau realocarea angajaţilor în interiorul organizaţiei.
Planificarea personalului presupune:
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identificarea
Alte definiţii regăsite în literatura de
nevoilor
viitoare
ale
specialitat
organizaţiei;
• procesul prin care organizaţiile

compararea
anticipează sau prevăd necesităţile viitoare
de resurse umane şi elaborează programele
acestor nevoi cu prezenta forţă
pentru asigurarea numărului şi categoriilor
de muncă;
de angajaţi care sunt disponibile la

determinarea
momentul potrivit şi la locul potrivit;
numărului de angajaţi care
• procesul continuu şi sistematic de analiză a
trebuie să fie recrutaţi de către
necesarului de resurse umane ale
organizaţiei, proces supus condiţiilor de
organizaţie la un moment dat.
mediu aflate în permanentă schimbare,
Cu
alte
cuvinte,
precum şi a politicilor de personal elaborate
planificarea
personalului
în concordanţă cu eficienţa pe termen lung a
presupune
stabilirea
organizaţiei;
cuprinde analiza forţei de muncă existente în
necesarului de posturi ce vor fi
cadrul
organizaţiei,
interpretarea
scoase la concurs pentru anul
previziunilor de dezvoltare a acesteia în
viitor (sau pentru doi, trei ani),
raport cu cerinţele viitoare de forţă de
muncă, definirea politicilor de dezvoltare a
necesar stabilit pe baza
forţei de muncă existente şi de recrutare de
evaluării situaţiei prezente a
noi angajaţi;
RU, a evoluţiei sale viitoare şi a
• procesul de determinare a numărului
potrivit de oameni calificaţi pentru posturi
scopurilor organizaţiei.
potrivite la momentul potrivit;
Toate organizaţiile trec
• estimează cerea viitoare de angajaţi atât
prin procesul de planificare a
cantitativ, cât şi calitativ, compară cererea
prevăzută cu forţa de muncă existentă şi
personalului,
formal
sau
determină deficitul sau excedentul de
informal.
personal pe baza obiectivelor organizaţiei;
Principalele
motive
• descrie intenţiile de acţiune ale organizaţiei
pentru a se asigura că există, la momentul
pentru
care
practicăm
potrivit şi locul potrivit, numărul de oameni
planificarea personalului sunt:
necesar realizării obiectivelor prezente şi
Folosirea mai eficientă
viitoare;
• procesul de menţinere şi îmbunătăţire a
a
resurselor
umane.
capacităţii organizaţiilor de a îndeplini
Planificarea
trebuie
să
obiectivele prin elaborarea strategiilor care
preceadă toate activităţile
proiectează sporirea în prezent şi în viitor a
MRU. De exemplu, cum poţi
contribuţiei forţei de muncă.
selecta şi recruta dacă nu ştii de
câţi oameni ai nevoie? Analiza
proceselor care constituie MRU
dovedeşte faptul că eficienţa şi eficacitatea lor depinde de o planificare atentă
a personalului.
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Sporirea nivelului de satisfacţie al angajaţilor. Angajaţii care lucrează
pentru organizaţii în care se practică planificarea formală au alte şanse de
carieră decât cei care lucrează în organizaţii unde planificarea nu este o
prioritate. Mai întâi, avansarea este un proces constant şi rapid: dacă
managerul, la sfatul departamentului de MRU, are grijă să menţină suficiente
posturi superioare libere, fiecare angajat competent al organizaţiei are şansa
de a promova. De asemenea, programele de instruire, care fac şi ele parte din
planificarea personalului, asigură şanse în plus angajaţilor. Este evident că
perspectiva unui viitor mai bun în organizaţie are un efect benefic asupra
motivaţiei angajaţilor.
O bună planificare a personalului presupune colaborarea dintre
departamentul de MRU şi conducerea organizaţiei. De aceea, este foarte
important ca persoanele cu putere de decizie să fie conştiente de avantajele
oferite de planificarea personalului şi să o includă printre priorităţile
organizaţiei. Altfel, planificarea rămâne la nivel informal.
Dacă planificarea şi utilizarea
eficientă a RU nu se regăseşte printre
Planificarea RU are două
dimensiuni
principale:
scopurile majore ale organizaţiei,
formalizarea sa nu va fi posibilă. În
a. Dimensiunea
funcţională.
Se
mod similar, o organizaţie axată pe
manifestă prin procesul continuu şi
sistematic
în
care
organizaţiile
creştere
stabilă,
planificarea
anticipează necesităţile viitoare de
personalului scade în importanţă, în
personal în concordanţă cu obiectivele pe
favoarea altor operaţiuni.
termen lung ale acestora.
Un alt factor important este
b. Dimensiunea temporală. Deoarece
reprezentat
de
politicile
planificarea RU este foarte strîns legată de
guvernamentale.
Un
exemplu:
procesul de planificare organizaţională,
orizonturile de timp acoperite de planurile
modificarea vârstei de pensionare
de RU trebuie să corespundă cu acelea la
poate afecta structura RU a unei
care se referă planurile organizaţionale.
organizaţii.
Caracteristicile pieţei forţei de
muncă reprezintă un alt factor cu
influenţă considerabilă asupra procesului de planificare a personalului. De
exemplu, cu cât rata şomajului este mai mare, cu atât procesul de recrutare este
mai uşor, iar selectarea mai flexibilă. De asemenea, nivelul de educaţie al forţei
de muncă are un impact destul de mare asupra planificării viitorului RU pentru
o anumită organizaţie.
Planificarea mai este afectată şi de tipul de posturi care se doresc a fi
scoase la concurs. Posturile care nu necesită o pregătire deosebită nu pun
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probleme. Însă posturile care pretind o înaltă calificare, studii superioare şi
presupun o activitate complexă, cu accente de management, au nevoie de o mai
mare atenţie.
Activităţile cele mai des efectuate în cadrul planificării personalului se
pot vedea mai jos:
1. Decizii de management strategic
2. Stabilirea cererii viitoare
3. Analiza postului
4. Analiza ofertei de angajaţi
5. Decizii de organizare a sarcinilor
6. Decizii de acţiune pentru:
analiza compoziţiei forţei de muncă;
remedierea numărului insuficient de angajaţi;
remedierea surplusului de angajaţi, etc.

Planificarea RU poate fi:

Pe termen scurt până la 2 ani.

Pe termen mediu
- 2-5 ani.

Pe termen lung
- peste 5 ani.

Panificarea RU oferă următoarele avantaje:
 Fiind strâns legată de planificarea organizaţională permite o mai bună
înţelegere a influenţelor strategiei globale a organizaţiei asupra resurselor
umane şi invers.
 Permite identificarea problemelor de personal înainte ca acestea să
apară.
 Permite utilizarea şi dezvoltarea mai eficientă a RU deoarece
planificarea acestora precede alte activităţi de personal şi influenţează eficienţa
lor.
 Permite organizaţiilor să anticipeze deficitul sau surplusul de personal,
precum şi să minimizeze concedierile.
 Recrutarea personalului este mult mai eficientă deoarece necesităţile
de personal sunt anticipate şi nedorite înainte să apară unele probleme
nedorite.
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 Asigură menţinerea unei asigurări flexibile a personalului care poate
face faţă unor surprize sau pot contribui la sporirea capacităţii organizaţiei de
a se adapta la un mediu incert.
 Sporeşte capacitatea organizaţiilor de a respecta reglementările
guvernamentale privind asigurarea oportunităţilor egale de angajare.

Procesul de planificare al RU
Cerere de RU

Oferta RU existente

Plan de afacere

Planificarea
organizațională

Mediul intern și
extern

Pierderi, micșorări
interne, promovări

Necesitățile RU
previzionate

Concordanța

Disponibilitățile RU
previzionate

Obiective

Planificarea
acțiunilor
Deci concluzionând Planificarea resurselor umane cuprinde întregul
sistem de RU şi are ca obiectiv dezvoltarea unui ansamblu coerent de politici şi
programe menite să servească atingerea atât a obiectivelor organizaţionale
cddvsdsdvds
umane cât şi a celor din domeniul RU. Planificarea RU presupune abordarea
diferitelor aspecte ale acestora, cum ar fi : planificarea necesarului de personal,
planificarea dezvoltării personalului, motivarea şi stimularea personalului ş.a.
Planurile de resurse umane
Planurile de acţiune decurg din strategiile generale de procurare a RU şi
analiza mai detaliată a cererii şi ofertei de muncă. De multe ori, însă,
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planurile trebuie să fie pe termen scurt şi flexibile, din cauza dificultăţii de a
face previziuni ferme ale cerinţelor de resurse umane în perioade de schimbare
rapidă.
•
Planul de dezvoltare - presupune, pe de o parte, identificarea
categoriilor de angajaţi a căror dezvoltare profesională va fi susţinută,
iar pe de altă parte, stabilirea programelor de curs sau a altor
instrumente necesare în dezvoltarea categoriilor precizate.
•
Planul de recrutare - ţine cont de nevoile de personal identificate,
pentru stabilirea surselor şi metodelor de recrutare şi selecţie adecvate.
•
Planul de păstrare - se bazează pe analiza motivelor
pentru care membrii organizaţiei părăsesc compania şi presupune
stabilirea acţiunilor necesare pentru contracararea acestor factori.
•
Planul de flexibilizare - presupune identificarea şi folosirea de
modele flexibile de lucru (de ex: orar flexibil de lucru; îmbunătăţirea utilizării
capacităţilor şi abilităţilor angajaţilor; apelarea la angajaţi temporari;
apelarea la subcontractori sau consultanţi etc.)
•
Planul de reducere a numărului de personal (dacă este necesar)se identifică numărul de angajaţi ce urmează a fi disponibilizaţi, metodele
utilizate pentru realizarea efectivă a disponibilizării, termenii în care se
va desfăşura etc.

2.2. Analiza previzională a RU
Analiza previzională a RU se realizeaza prin parcurgerea următoarelor
patru etape:
Etapa I - Culegerea informațiilor indispensabile analizei;
În această etapă, trebuie culese și sistematizate informații care să permită
cunoașterea următoarelor aspecte definitorii pentru gestiunea RU:
a) obiectivele și strategiile organizației
De regulă, obiectivele și strategiile se referă la aspecte, cum ar fi:
- diversificarea producției de bunuri și/sau servicii;
- extinderea sau restrângerea producției;
- schimbări în procedeele și metodele de producție;
- modificări importante în structura organizatorică a organizației;
- creșterea rentabilității.
b) profilurile posturilor de muncă
Pentru cunoașterea profilurilor posturilor de muncă este necesară o
descriere riguroasă a activităților și responsabilităților ce revin fiecărui post de
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-

muncă (atât a celor existente, cât și a celor ce vor fi create), precum și a
calificărilor necesare titularului.
c) caracteristicile angajaților existenți în organizație
Dosarele de personal trebuie să conțină, pentru a oferi informații privind
caracteristicile angajaților, date generale privind efectivele, cum ar fi:
numele, sexul, postul ocupat, cetățenia, limbile vorbite și scrise:
pregătirea școlară, inclusiv specializările ulterioare;
experiența, respectiv funcțiile ocupate anterior și întreprinderile unde a lucrat;
evaluarea performanțelor și a potențialului;
evoluția salariului;
proiectele individuale privind cariera.
Gestionarea previzională a personalului
INFORMAȚII

Identificarea ofertei
interne de muncă

Identificarea cererii
interne de muncă

Deretminarea nevoilor viitoare de muncă

formări

Acțiuni asupra
sistemului productiv

Acțiuni asupra
duratei de lucru

Reafectarea
RU

mutări
promovări
angajări

Ajustări
externe

concedieri
pensionări
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Etapa a II - Analiza caracteristicilor efectivelor existente și previziunea mutațiilor (mișcărilor) acestora, astfel spus - identificarea ofertei
interne de muncă; Presupune parcurgerea anumitor pași:
Structura etapei de identificare a ofertei interne de muncă

Efective
existente

Plecări

Sosiri

Efective
disponibile

1. Inventarul efectivelor existente. Presupune determinarea în
structură a caracteristicilor efectivelor actuale (muncitori, tehnicieni, maiștri,
funcționari, cadre de conducere, ingineri, economiști etc.).
Se urmărește mai ales:
- vârsta, sexul, pregatirea scolară;
- experiența profesională;
- competentele actuale si potentiale:
- aspiratiile.
2. Calculul plecărilor. Se urmărește calculul numărului de indivizi
care vor rămâne, la sfârșitul perioadei acoperite prin gestiunea previzională a
personalului, în categoriile studiate. Cea mai utilizată soluție (fiind în același timp simplă, economică și suficient de precisă) este extrapolarea de-a
lungul perioadei de plan a plecărilor înregistrate într-o perioadă de referință cu
ajutorul ratei plecărilor, pe categorii ocupaționale.
3. Calculul sosirilor. În acest pas se realizează previziunea numărului de
indivizi din rândul angajaților existenți susceptibili de a intra, în cursul aceleiași
perioade, în categoriile ocupaționale analizate, pe una din următoarele două
căi:
•
trecerea într-o altă categorie, cu sau fără pregătire prealabilă;
•
promovarea.
4. Bilanțul resurselor interne. La sfârșitul acestui pas, în același timp
și al etapei a II -a, este posibil să se calculeze numărul de indivizi probabil de a
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fi disponibili la sfârșitul perioadei din fiecare dintre categoriile ocupaționale
analizate. Evident este vorba de un calcul simplu:

Efectivul
disponibil
la sfârșitul
perioadei

Efectivul
inițial

Plecările în
perioada
analizată

Intrările în
aceeași
perioadă

Deci:
Oferta
internă de
muncă

Efectivul
disponibil
la sfarsitul
perioadei.

Etapa a III -a - Analiza nevoilor și exigențelor organizației în ceea ce
privește efectivele necesare pentru realizarea sarcinilor actuale și, mai
ales, viitoare, respectiv - identificarea cererii interne de muncă a organizației;
Identificarea cererii interne de muncă a organizației se realizează, și în
acest caz, parcurgând mai mulți pași, respectiv:
Structura etapei de estimare a cererii interne de munca (necesarul
intern sau numarul de posturi necesare)

Plecări
existente

Posturi
create

Posturi
desființate

Posturi
rămase

1.
Recensamantul posturilor existente. Se efectuează la începutul
acestei etape un inventar - recensământ atât al posturilor existente în structura
organizatorică, cât și al calificărilor necesare ocupării acestora.
2.
Posturi create. Este identificat numărul de posturi care se vor crea
din categoria respectivă ca urmare, pe de o parte, a planurilor de creștere a
producției de bunuri și/sau servicii sau a diversificării produselor și serviciilor
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oferite și, pe de alta parte, ca o consecință a modificării structurii organizatorice
sau prin introducerea unor noi tehnologii.
3.
Posturi desființate. O analiza atentă a activității organizației în perioada cercetată oferă posibilitatea stabilirii numărului de posturi care vor fi
desfiinîate ca urmare a acelorași acțiuni enuntate la punctul 2 și, pe de altă
parte, ca o consecință a creșterii productivității sau a numărului săptămânal
de ore de muncă.
4. Bilanțul nevoilor. Similar etapei precedente, la sfârșitul acestei etape
este posibil să se facă o estimare, cu un înalt grad de precizie, a cererii interne
de muncă, dintr-una sau mai multe categorii de calificare la sfârșitul perioadei
avute în vedere.
Calculul propriu-zis al numărului de posturi (din fiecare categorie) se
face pornind de la formula balanței, ca în etapa a II -a, respectiv:

Numărul
de posturi
necesare

Numărul
de posturi
existente

Numărul de
posturi nou
create

Numărul
de posturi
ce se vor
desființa

Deci:
Cererea
internă
de muncă

Numărul
de
posturi
necesare

Etapa a IV-a - Calculul diferenței între cerere și oferta internă din
organizație, respectiv - determinarea nevoilor viitoare de muncă ale
organizației.
Comparând previziunea ofertei interne de muncă cu cererea internă de
muncă se stabilește diferența care generează, la nivelul conducerii RU, acțiuni
diferite, așa cum vom vedea, respectiv:
dacă rezultă un deficit, va trebui acoperit;
dacă s-a calculat un surplus, va trebui corijat din timp.
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2.3. Statele de personal
STATUL DE PERSONAL reprezintă documentul tabelar în care sunt
specificate subdiviziunile structurale, denumirea funcţiilor sau posturilor,
sarcinile de bază ale funcţiilor sau posturilor, precum şi categoriile funcţiilor
sau posturilor din cadrul întreprinderii.
Prin urmare Structura statului de personal va conţine:
1) Denumirea funcţiei /postului;
2) Sarcinile de bază ale funcţiei /postului;
3) Categoria funcţiei /postului;
4) Numărul de funcţii /posturi.
În coloniţa “Denumirea funcţiei/postului” se indică denumirea concretă
a funcţiei sau postului. Denumirea funcţiei se va specifica în conformitate cu
prevederile
Clasificatorului
Ocupaţiilor
din
Republica
Moldova.
În coloniţa “Sarcinile de bază ale funcţiei /postului” se indică sarcinile
care sînt stabilite pentru funcţia sau postul respectiv. Sarcinile se specifică
pornind de la dispoziţiile fişei postului pentru funcţia respectivă sau, după caz,
dispoziţiile contractului individual de muncă pentru postul respectiv.
În coloniţa “Categoria funcţiei/postului” se indică categoria funcţiei
publice respective sau, după caz, a postului, abreviat, după cum urmează: „fdp”
– funcţie de demnitate publică, „pcpfdp” –
post din cadrul cabinetului persoanei ce
exercită funcţie de demnitate publică,
La etapa aprobării
statelor de personal mai este
„fpcns” – funcţie publică de conducere de
necesar de ţinut cont de faptul în
nivel superior, „fpc” – funcţie publică de
corespundere cu prevederile Legii
conducere, „fpe” – funcţie publică de
nr. 60 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi, art.34
execuţie, „pdtafap” – post de deservire
alin. (4), statul obligă angajatorii,
tehnică
ce
asigură
funcţionarea
indiferent de forma de organizare
autorităţilor publice.
juridică, care conform schemei de
încadrare a personalului au 20 de
În
coloniţa
„Numărul
de
angajaţi şi mai mult, să creeze sau
funcţii/posturi” se indică numărul
să rezerveze locuri de muncă pentru
persoanele cu dizabilităţi într-un
funcţiilor sau posturilor de acelaşi fel din
procent de cel puţin 5 la sută din
aceeaşi subdiviziune a întreprinderii, în
numărul total de salariaţi.
cazul în care sarcinile aferente funcţiei
sau
postului
sînt
similare.
La elaborarea statelor de
personal trebuie de ţinut cont de faptul că
24

denumirile ocupaţiilor, funcţiilor este necesar de indicat conform
Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 03.03.2014 (art.5
alin. (5) al Legii nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării
forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, care a intrat în vigoare la 10 februarie
2019).
Completarea statului de personal se efectuează în corespundere cu
structura şi efectivul-limită ale întreprinderii, aprobate în modul stabilit. Statul
de personal se completează de către serviciul RU sau, după caz, de către
persoana cu atribuţii în domeniul gestionării RU şi serviciul contabil din cadrul
întreprinderii, se poate solicita suportul serviciului juridic din cadrul
întreprinderii.
După completare, statul de personal se semnează de către conducătorul
serviciului RU şi al serviciului contabil din cadrul întreprinderii, apoi se aprobă
de către conducătorul întreprinderii, aplicîndu-i-se ştampila organizației în
partea dreaptă.
Modificarea statului de personal al întreprinderii se efectuează în
ordinea stabilită de prezenta Metodologie în cazul majorării sau micşorării
efectivului-limită al întreprinderii respective, reorganizării întreprinderii sau
redistribuirii sarcinilor şi atribuţiilor între funcţiile din cadrul întreprinderii. În
acest caz se completează şi se avizează un nou stat de personal, cel anterior
fiind considerat abrogat de drept”.

2.4. Ajustarea RU în vederea echilibrării cererii cu oferta
de muncă
Ajustarea RU se referă la o serie de acțiuni cu obiective diferite în funcție,
pe de o parte, de anticiparea unui deficit sau a unui exces de muncă și, pe de
altă parte, de perioada de timp pe care o are în vedere (termen scurt, mediu sau
lung). Acesta constituie domeniul politicii și strategiei gestiunii personalului.
Soluțiile pot fi: interne, recurgând doar la posibilitățile organizației, și/sau
externe, apelând la piața muncii.
Explorarea ansamblului de soluții (metode) de ajustare a RU constituie
esența activității de gestiune a personalului.
Ajustarea pe termen mediu și lung a RU, într-o organizație, se realizează,
în principal prin:

acțiuni asupra sistemului productiv;
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acțiuni asupra duratei lucrului;
reafectare;
ajustări externe.

1. Acțiunile asupra sistemului productiv se referă, în principal la două
soluții de ajustare a RU, în mare măsură complementare, prin:
- substituirea muncii cu capitalul - mecanizare, automatizare, informatizare etc.
- productivitate. Acțiune complementară primeia, care este însă unilaterală, creșterea productivității compensează deficitul de muncă. Reprezintă
una din căile de reglare a RU în situația deficitului de muncă.
2. Acțiuni asupra duratei lucrului. Munca disponibilă poate crește (în
caz de deficit) prin utilizarea orelor suplimentare sau poate fi redusă (în caz de
excedent) prin reducerea orarului sau prin șomaj parțial.
Acest mod de ajustare - adesea limitat în timp prin reglementări legale va fi preferat pentru că este rapid, progresiv în structura RU disponibile.
3. Reafectarea RU. Este un ansamblu de soluții de realocare a RU în
cadrul organizației folosit atât în caz de exces, cât și în caz de deficit. Acestea
vor fi preferate acelora care apelează la mediu. Se are în vedere realocarea prin:
- formarea personalului;
- mutări, respectiv fluiditate orizontală, adică transfer la același nivel
ierarhic în alte unități;
- promovări, respectiv fluiditate verticală prin transfer pe posturi superioare.
4. Ajustări externe. Atunci când acțiunile de mai sus nu sunt suficiente
și nu reușesc să asigure echilibrul între cererea și oferta de muncă, se recurge
la:
- angajări;
- micșorarea efectivelor prin pensionări anticipate și/sau concedieri.
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3.

ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR.

3.1. Definirea, componentele și variabilele postului.
POSTUL este definit ca o multitudine de sarcini reprezentate pentru o
anumită poziţie într-o structură organizatorică.
Fiecare post presupune următoarele componente:
a) Obiectivele. Obiectivele postului reprezintă definirea calitativă şi
cantitativă a scopurilor avute în vedere la crearea sa; justifică raţiunea
înfiinţării şi funcţionării lui. Realizarea
În opinia lui G. A. Cole,
posturile
sunt
elemente obiectivelor se efectuează prin intermediul
fundamentale ale organizaţiei, sarcinilor.
reprezentând
principalele
b) Sarcina. Reprezintă o acţiune clar
instrumente pentru realizarea
sarcinilor,
obligaţiilor
şi formulată, orientată spre realizarea unui
rolurilor care revin diverselor obiectiv precis.
categorii de personal.
c) Autoritatea. Exprimă limitele în
În opinia specialiştilor,
cadrul cărora titularul postului are dreptul de
analiza şi proiectarea posturilor
se integrează în definirea
a
acţiona
pentru
realizarea
funcţiilor care reprezintă o
sarcinilor/obiectivelor individuale. Conceptul
componentă importantă a
de autoritate este strâns legat de cele de
procesului de analiză şi
influenţă şi putere.
proiectare a structurii
Influenţa reprezintă schimbarea de
organizatorice şi constă în
precizarea elementelor ce
comportament sau atitudinea unei persoane
condiţionează exercitarea
sau a unui grup de persoane în urma acţiunii
acestor funcţii, şi anume: rolul,
directe sau indirecte a altei persoane sau a
poziţia, atribuţiile şi legăturile
altui grup. Influenţa poate fi pozitivă, când se
lor. Astfel, definirea funcţiilor
trebuie să asigure:
produce în sensul dorit de cel care o exercită,
− perfecţionarea
sau negativă, când sensul este contrar celui
organizării structurale;
dorit.
− perfecţionarea
Puterea reprezintă potenţialul de
titularilor de posturi;
− utilizarea integrală de
influenţare al unei persoane, capacitatea de a
către angajaţi a timpului de
produce
schimbarea
dorită
în
lucru;
comportamentul
sau
atitudinea
altei
− posibilitatea aprecierii
periodice a performanţelor
persoane.
angajaţilor.
d)
Responsabilitatea
reprezintă
obligaţia titularului postului de a îndeplini
sarcinile şi atribuţiile derivate din obiectivele
27

individuale ale postului. Responsabilitatea trebuie să fie corelată cu sarcinile şi
autoritatea postului pentru a se putea evita subdimensionarea şi
supradimensioanarea postului. Subdimensionarea postului se reflectă în
diminuarea interesului şi efortului titularului postului pentru îndeplinirea în
mod corespunzător a sarcinilor atribuite.
Supradimensionarea postului constă în obţinerea de către titularul
postului a unor recompense necorespunzătoare în raport cu eforturile depuse
şi rezultatele obţinute.
Variabilele postului pot fi grupate în trei categorii:
I.
Variabile ale mediului:
• sistemul economic, care influenţează obiectivele întregii activităţi;
• sistemul tehnic sau nivelul de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică atins de
organizaţie;
• sistemul organizaţional de definire şi repartizare a sarcinilor, de luare a
deciziilor, de fixare a salariilor, de comunicare etc.;
II. Variabile ale titularului postului, care, în raport cu strategiile sale
personale, intervin în mod diferit în procesul muncii:
• sexul, vârsta, situaţia familială, istoria socio-profesională din care decurg
aptitudinile şi atitudinile;
• imagine de sine şi constrângerile care sunt mai mult sau mai puţin
interiorizate (drepturi, obligaţii, aşteptări);
• proiecte personale, care sunt strâns legate de evoluţia şi perspectivele
postului;
• viaţa extraprofesională, care este susceptibilă să interfereze cu postul;
III. Variabile ale activităţii:

elemente de bază ale postului: maşini şi unelte, materii prime şi
materiale, moduri operatorii sau metode de muncă;
• activităţi legate de elementele de bază: asigurare, menţinere, dezvoltare,
reînnoire;
• activităţi de producţie propriu-zise;
• mijloace de motivare;
• mijloace de control;
• mijloace de evaluare.
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3.2. Proiectarea posturilor.
PROIECTAREA POSTURILOR defineşte procesul prin care se stabilesc
conţinutul specific al posturilor, metodele de muncă folosite şi relaţiile
posturilor respective cu celelalte posturi din cadrul organizaţiei.
Proiectarea posturilor implică acele acţiuni şi decizii manageriale care au
în vedere lărgirea sau îmbunătăţirea conţinutului muncii şi care sunt necesare
pentru îndeplinirea cerinţelor organizaţionale şi satisfacerea nevoilor
individuale ale angajaţilor. Ea trebuie să răspundă întrebărilor: cum poate
deveni performant un post, cine poate obţine performanţa pe postul respectiv
şi în ce mod? Diferitele componente ce alcătuiesc structura unui post sunt
sugerate în figura de mai jos:
Componentele procesului de proiectare a posturilor
CINE

CE

UNDE

CÂND

DE CE

CUM

Caracteristici Cerințe pentru Localizare în Perioadă
Rațiuni
Metode de
mentale și
obținerea
organizație
a zilei,
organizatorice,
obținere a
fizice ale
preformanțelor
sau în
fază a
obiective și
performanței
forței de
procesul
fluxului
motivații ale
muncă
tehnologic tehnologic
muncii

Structura postului
REPROIECTAREA POSTURILOR reprezintă procesul de redefinire a
conţinutului specific al posturilor, a sarcinilor a responsabilităţilor şi relaţiile
acestora, ca urmare a analizei posturilor. Reproiectarea posturilor poate
constitui rezultatul unor comparaţii între posturile proiectate iniţial şi analiza
ulterioară a acestora, ca urmare a schimbărilor înregistrate.
Reproiectarea postului este necesară în cazul în care competenţa
titularului unui post sporeşte încât îi permite să îndeplinească atribuţii mai
complexe, cu un grad mărit de dificultate.
Modelele de proiectare a posturilor
Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniu,
există mai multe modele sau abordări majore de proiectare a posturilor.
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Dintre modelele de proiectare cel mai frecvent întâlnite amintim:

Modelul clasic al proiectării posturilor - Abordarea clasică a
proiectării posturilor este o metodă raţional-analitică, tehnicistă, deoarece nu
are în vedere problematica deosebit de complexă a motivării personalului sau
a satisfacerii nevoilor acestuia.
Această abordare are în vedere următoarele aspecte:
• Grad maxim de specializare a muncii,
• Nivel minim de calificare;
• Timp minim pentru îndeplinirea sarcinilor;
• Grad maxim de utilizare a maşinilor;
• Grad minim de flexibilitate sau de libertate pe post.

Modelul caracteristicilor postului - Acest model reprezintă o
abordare comportamentală a proiectării posturilor, deoarece tot mai multe
studii sau cercetări au fost orientate spre schimbarea conţinutului muncii în
general şi al posturilor în special, astfel încât deţinătorii acestora să-şi poată
valorifica potenţialul motivaţional sau să-şi satisfacă cât mai deplin nevoile
individuale de dezvoltare şi recunoaştere.
Dezvoltat după numeroase cercetări de către J.R. Hackman şi R.G.
Oldham, modelul caracteristicilor postului evidenţiază patru grupe de
variabile:
• Caracteristicile principale ale postului sau dimensiunile esenţiale ale
acestuia, ca intrări;
• Rezultatele personale şi rezultatele muncii, ca ieşiri;
• Stările psihologice critice provocate de modul de combinare a
caracteristicilor postului;
• Intensitatea nevoilor de dezvoltare sau consolidare a acestora.
Înţelegerea deplină a muncii sau modul cum este perceput conţinutul
postului se bazează pe cinci caracteristici principale sau dimensiuni esenţiale
ale postului, care constituie trăsăturile determinante ale definirii sau
proiectării cât mai corecte a posturilor, şi anume:
• Varietatea calificării sau diversitatea aptitudinilor;
• Identitatea sarcinii;
• Importanţa sau semnificaţia sarcinii;
• Autonomia;
• Feedback-ul.

Modelul conceptual al proiectării posturilor- El cuprinde o serie
de concepte şi de termeni, cum ar fi: factorii sarcinii, factorii umani, factorii
tehnologici, perceperea sau înţelegerea conţinutului postului, diferenţele
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individuale şi sociale, care, descriu aspecte sau variabile deosebit de
importante ale performanţei posturilor şi, implicit ale eficienţei
organizaţionale.
Modelul recunoaşte, în cadrul postului, reacţiile individuale diferite şi,
totodată, atenţia care trebuie acordată realizării unei concordanţe cât mai
depline între necesităţile individuale şi cele organizaţionale.
În concepţia modelului, costurile sau efectele menţionate pot fi evitate
printr-o echilibrare mai atentă a necesităţilor individuale şi organizaţionale.
Asupra conţinutului postului se poate acţiona în timp, modificându-i
dimensiunile, atunci când condiţiile iniţiale, avute în vedere la proiectarea
posturilor, s-au schimbat. Printre mijloacele prin care se intervine asupra
conţinutului postului enumerăm: rotaţia pe posturi, amplificarea (lărgirea)
şi îmbogăţirea postului - termeni ce se referă în mod direct la conţinutul
postului.



Rotaţia posturilor – presupune rotaţia periodică a sarcinilor
încredinţate sau schimbarea acestora la anumite intervale de timp:
- este o cale de perfecţionare a personalului
- se adaptează mai bine în cazul echipelor de muncă



Lărgirea posturilor – constă în îmbinarea mai multor sarcini sau în
combinarea unor sarcini anterior fragmentate, specializate într-un singur post.
Avantaje:
- Rezultate mai bune şi o mai mare satisfacţie a muncii
- Dezvoltarea RU
- Deţinătorii postului au mai mult control asupra ritmului lor de muncă
- Scade absenteismul şi se reduce fluctuaţia personalului
- Se reduce oboseala în muncă
Dezavantaje:
- Costuri mai mari determinate de salarii solicitate în schimbul realizării
sarcinilor de muncă în noile condiţii
- Apar cazuri de reducere a calităţii şi rezultatelor activităţii desfăşurate
- Implică timp şi costuri mari pentru pregătire datorită cerinţelor
suplimentare de calificare
- Creşte durata de realizare a sarcinilor de muncă
- Rezistenţa la schimbare a unor angajaţi
- Limitele sistemului de producţie care nu permite întotdeauna lărgirea
posturilor sau sporirea atribuţiilor
 Îmbogăţirea posturilor – implică creşterea potenţialului
motivaţional al posturilor prin acţionarea asupra caracteristicilor lor esenţiale:
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- Încurajează angajaţii să se comporte ca manageri în cadrul posturilor
lor, să ia decizii referitoare la salariile posturilor şi la rezultatele acestora
- Permite reproiectarea posturilor pentru a face posibil un asemenea
comportament
Metode ale proiectării posturilor
După definirea conţinutului postului, următorul pas trebuie să fie
determinarea metodelor ce pot fi folosite pentru a descrie modul în care poate
fi obţinută performanţa pe postul respectiv. Alegerea unei metode se face în
funcţie de felul în care este utilizată forţa de muncă, de modul de organizare a
locului de muncă, de proiectarea echipamentelor utilizate etc.
Obiectivul principal este acela de a găsi cea mai potrivită cale de a obţine
performanţa pe un post anume. Cele mai utilizate metode folosite în acest sens
sunt descrise în continuare.
a) Graficele (tabelele) procesuale reprezintă secvenţial ce trebuie
îndeplinit pentru realizarea obiectivelor unui post, sub diverse forme de
prezentare.
b) Studiul mişcării este o tehnică ce presupune determinarea mişcărilor
şi gesturilor de bază necesare pentru îndeplinirea unei operaţiuni şi a modului
de coordonare a acestor mişcări pentru realizarea performanţei pe post.
c) Studiul timpului este o procedură de determinare a duratei de
îndeplinire a unei operaţiuni sau cerinţe, metodă similară cu cea precedentă.
d) "Work sampling" (eşantionarea muncii) este o tehnică statistică
bazată pe eşantionare aleatoare, constând în realizarea unui anumit număr de
observaţii asupra modului în care lucrătorul realizează anumite cerinţe sau
operaţiuni. Această metodă se foloseşte, în special, în măsurarea tipurilor de
muncă "neciclică" (nerepetabilă) - de exemplu, pentru munca funcţionarilor
sau a managerilor.

3.3. Fișa de post.
FIŞA POSTULUI este actul juridic în care se stipulează scopul general,
sarcinile de bază, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei, precum
şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii. Sau FIŞA POSTULUI reprezintă
instrumentul de informare a titularului funcţiei privind sarcinile pe care
trebuie să le realizeze, precum şi un instrument de control din partea autorităţii
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angajatoare privind activitatea titularului funcţiei, inclusiv privind executarea
sarcinilor stabilite. Modelul fișei de post – Anexa
Fişa postului se elaborează pentru fiecare funcţie, poartă un caracter
nonpersonal şi se aduce la cunoştinţa titularului funcţiei la data numirii în
funcţia dată.
În fişa postului se includ sarcinile care conduc la realizarea obiectivelor
subdiviziunii structurale din care face parte funcţia respectivă, precum şi a
obiectivelor autorităţii.
O fişă a postului cuprinde un sumar al sarcinilor şi cerinţelor care sunt
esenţiale pentru poziţia respectivă. ANALIZA POSTULUI este procesul prin
care aceste sarcini şi cerinţe sunt identificate. Deci, fişa postului ar trebui să fie
un scurt sumar al rezultatelor, mai largi, obţinute printr-o analiză a postului.
Adesea, cei din departamentul de personal presupun că, pentru că au o fişă a
postului nu mai trebuie să execute procesul de analiză a postului. În general,
fişa postului este alcătuită din următoarele componente distincte:
1) componenta „Autoritatea publică” conţine denumirea autorităţii din
care face parte funcţia dată;
2) componenta „Titlul funcţiei” indică denumirea completă a funcţiei
publice conform statului de personal al întreprinderii;
3) componenta „Subdiviziunea structurală” cuprinde date despre
subdiviziunea structurală a întreprinderii din care face parte funcţia,
indicîndu-se, după caz, direcţia generală, direcţia, secţia, serviciul sau oricare
altă subdiviziune structurală existentă;
4) componenta „Codul funcției” cuprinde codul funcției conform Legii
pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor;
5) componenta „Nivelul funcţiei” arată categoria funcţiei respective
(funcţie de conducere de nivel superior, sau funcţie de execuţie);
6) componenta „Conducătorul direct” prevede sub a cui conducere se
află titularul funcţiei;
7) componenta „Conducătorul ierarhic superior” prevede sub
conducerea cui se va afla titularul funcţiei în cazul absenţei conducătorului.
8) componenta „Colaborarea internă” include posturile şi
subdiviziunile din cadrul întreprinderii cu care titularul funcţiei publice
colaborează în procesul exercitării sarcinilor funcției;
9) componenta „Colaborarea externă” indică autorităţile şi instituţiile,
instituţiile de drept privat, organizaţiile internaţionale şi persoanele din
exteriorul autorităţii cu care titularul funcţiei colaborează în procesul
exercitării sarcinilor funcției;
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10) componenta „Scopul general al funcției” prevede direcţiile
principale de activitate în corespundere cu misiunea întreprinderii şi direcţiile
de activitate ale subdiviziunii structurale din care face parte funcţia respectivă,
formulate succint, de regulă în 2-3 propoziţii;
11) componenta „Sarcinile de bază ale funcției” arată domeniile
principale de activitate în corespundere cu scopul general al funcţiei. Sarcinile
de bază se stabilesc reieşind din activităţile care presupun exercitarea
prerogativelor de putere, în concordanţă cu specificul funcţiei respective, şi
sânt formulate într-un mod general, succint şi clar. De regulă sunt între 3 şi 7
sarcini, precum și ponderea timpului de muncă alocat pentru fiecare sarcină.
Suma ponderii timpului alocat pentru exercitarea sarcinilor de bază va fi de
100%. La distribuirea ponderii timpului (%) per sarcină se va ține cont de
timpul de muncă necesar pentru realizarea acesteia.
Pentru specificarea sarcinilor de bază se utilizează următoarele cuvinte:
„elaborarea”, „controlul”, „implementarea”, „acordarea”, „monitorizarea”,
„asigurarea”, „realizarea”, „analizarea”, „organizarea”, „coordonarea”,
„planificarea” etc.
12) componenta „Calificări profesionale” conţine următoarele
subcomponente: „Studii”, „Experienţă profesională”, „Cunoştinţe”, „Abilităţi” şi
„Atitudini /comportamente”:
a) subcomponenta „Studii” conţine informaţia despre studiile pe care
trebuie să le deţină titularul funcţiei publice (superioare sau, în condiţiile legii,
medii de specialitate), precum şi titlul necesar (licenţă sau echivalentă)
exercitării eficiente a scopului, sarcinilor funcţiei respective. În cazul în care
funcţia solicită titularului pregătire specială, se indică specialitatea (drept,
economie etc.) şi specializarea necesară (drept economic, drept public, drept
internaţional etc.);
b) subcomponenta „Experienţă profesională” indică experienţa minimă
pe care trebuie să o deţină titularul funcţiei în domeniu;
c) subcomponenta „Cunoştinţe” stabileşte domeniile principale pe care
titularul funcţiei trebuie să le cunoască, şi anume: legislaţia dintr-un anumit
domeniu, limbi străine, inclusiv nivelul de cunoaştere, cunoştinţe de
operare/programare la calculator etc.;
d) subcomponenta „Abilităţi” stabileşte abilităţile pe care trebuie să le
posede titularul funcţiei, cum ar fi: planificare, organizare, coordonare,
instruire, control, gestionare a resurselor umane, lucru cu informaţia,
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comunicare eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, negociere, lucrul în
echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.;
e) subcomponenta „Atitudini/comportamente” stabileşte atitudinile pe
care trebuie să le manifeste titularul funcţiei, cum ar fi: responsabilitate,
respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, obiectivitate, loialitate,
tendinţă spre dezvoltare profesională continuă etc.;
13) componenta „Responsabilităţi” conţine informaţia cu privire la
modul de exercitare a sarcinilor funcției.
Pentru specificarea responsabilităţilor se utilizează următoarele cuvinte:
„răspunde de”, „are obligaţia de a”.
14) componenta „Împuternicirile” conţine informaţii cu privire la:
a) limitele drepturilor titularului funcţiei în procesul decizional al
întreprinderii;
b) dreptul la obţinerea informaţiei necesare realizării sarcinilor sale,
inclusiv a celei cu caracter secret;
c) chestiunile şi acţiunile pe care titularul funcţiei are dreptul să le
controleze/monitorizeze pe baza mandatului din partea conducătorului sau în
lipsa acestuia;
d) dreptul de a da indicaţii şi dispoziţii, precum şi de a controla realizarea
acestora;
e) dreptul de a viza, coordona şi aproba anumite documente.
Pentru specificarea împuternicirilor se utilizează următoarele cuvinte:
„decide”, „hotărăşte”, „dispune”, „face propuneri”, „dă avize”, „ia măsuri”,
„expune”;
15) componenta „Alte informații” specifică dacă pentru realizarea
sarcinilor stabilite, funcția necesită/implică acces la secret de stat.
Fişa postului se elaborează de către:
1) subdiviziunea RU sau, după caz, persoana responsabilă de domeniul
gestionării RU;
2) subdiviziunea RU, în comun cu persoana de conducere.
La elaborarea fişei postului se porneşte de la regulamentul de organizare
şi funcţionare a întreprinderii din care face parte funcţia dată, care constituie
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suportul delimitării şi dimensionării sarcinilor specifice fiecărei funcţii din
cadrul întreprinderii. La elaborarea fişei postului se utilizează şi alte
documente, inclusiv regulamentul de organizare şi funcţionare a întreprinderii,
programul de dezvoltare strategică, actele administrative ale conducătorului cu
privire la repartizarea sarcinilor.
Proiectul fişei postului se prezintă subdiviziunii resurse umane din
cadrul autorităţii pentru consultarea opiniei şi vizare. După finalizarea
acţiunilor specificate fişa postului, semnată de responsabilul de elaborarea fişei
postului şi vizată de subdiviziunea RU, se transmite conducătorului
întreprinderii pentru aprobare.
După aprobare, pe fişa postului se aplică ştampila întreprinderii
respective. Subdiviziunea RU o înregistrează în Registrul de evidenţă a fişelor
de post, care conţine numărul fişei postului, denumirea funcţiei, denumirea
subdiviziunii structurale, precum şi date despre modificarea şi/sau
completarea acesteia. După înregistrare, pe fişa postului se consemnează
numărul acesteia, după care aceasta se plasează într-o mapă specială.
După emiterea actului administrativ de numire în funcţie, fişa postului,
înregistrată în Registrul de evidenţă a fişelor de post, se aduce la cunoştinţa
angajatului, contra semnătură, odată cu actul administrativ de numire.
O copie a fişei postului aduse la cunoştinţa angajatului se înmînează
acestuia, a doua – conducătorului lui ierarhic superior, iar a treia se plasează în
dosarul personal al angajatului.

3.4. Analiza posturilor.
Una dintre cele mai importante activităţi ale MRU o reprezintă ANALIZA
POSTURILOR, activitate care face referire la conţinutul şi cerinţele posturilor.
Responsabilitatea analizei posturilor revine, în primul rând, structurii de RU,
fiind implicaţi atât managerii operaţionali, cât şi managerii celorlalte structuri
organizatorice, deoarece aceştia recunosc necesitatea analizei posturilor pe
baza căreia se desfăşoară celelalte activităţi din domeniul RU. Analiza
posturilor se referă la conţinutul şi cerinţele posturilor şi nu, la analiza
persoanelor care le ocupă. Analiza posturilor include colectarea, sistematizarea
şi examinarea informaţiilor cu privire la ceea ce fac oamenii într-un anumit
post.
Prin analiza posturilor se stabilesc, deci, cerinţele acestora şi criteriile
care vor sta la baza selecţiei de personal corespunzător. Analizând
interdependenţele de proces schematizate în figura de mai jos se observă că
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analiza posturilor de conducere este activitatea preliminară care succede direct
adoptării obiectivelor organizaţiei (1); prin asumarea de noi obiective sau prin
reevaluarea obiectivelor anterioare se poate declanşa procedura de analiză a
posturilor
Analiza posturilor presupune identificarea tuturor informaţiilor legate
de caracteristicile acestora: activităţile zilnice, activităţile aleatoare,
conexiunile cu alte posturi, mijloacele de comunicare, competenţele cerute
personalului aferent, calificările necesare, salarizarea şi alte facilităţi,
responsabilităţile, condiţiile de lucru, etc. Informaţiile privind posturile se
referă şi la durata activităţilor caracteristice, apariţia posibilelor erori,
discontinuităţi şi interferenţe în activitate, cauzele care ar putea conduce la
apariţia bolilorprofesionale, poluarea mediului, apariţia tensiunilor patronat –
sindicate ş.a.
Aceste date sunt supuse permanent schimbărilor, astfel încât analiza
posturilor se constituie ca activitate permanentă şi periodică. Firmele nu îşi pot
permite să îşi continue activitatea, fără a face evaluări permanente asupra
obiectivelor, posturilor şi performanţelor organizaţiei – axa cheie a evoluţiei
acestora.
Analiza postului trebuie să fie suficient de complexă pentru a pune în
evidenţă caracterist icile şi cerinţele sale; postul trebuie să fie descris în
termeni fără echivoc, având în vedere şi faptul că acesta va fi ocupat de o
persoană care are propria personalitate.
Scopul analizei posturilor este complex: simplificarea muncii, studiul
metodelor de muncă (în perspectiva evoluţiei), stabilirea standardelor de
muncă şi susţinerea altor activităţi de personal (recrutarea, selecţia, motivarea,
realizarea profesională a salariaţilor).
Analiza postului este efectuată de un grup de analişti, specialişti în
managementul organizaţiei sau în managementul prin obiective; echipa este
completată cu şeful departamentului în care este integrat postul, cu un
specialist în psihologia muncii şi cu un specialist în ergonomie. Menţionăm că
ergonomia reprezintă domeniul interdisciplinar (sociologie, psihologie,
fiziologie, medicina muncii - inclusiv antropometria, ştiinţe tehnice - inclusiv
protecţia muncii şi ştiinţele economice) care studiază condiţiile de solicitare a
omului
în
procesul
muncii.
Ergonomia
permite
asocierea
caracteristicilor/standardelor postului cu specificaţiile postului (trăsături şi
caracteristici umane adecvate postului) adică permite personalizarea acestuia.
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5
PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ/
RECOMPENSE

ANALIZA
POSTURILOR
1

2
OBIECTIVELE
ORGANIZAȚIEI

4

3

Definirea
(Proiectarea)/
Reproiectarea
posturilor

6
Recrutarea
și selecția

PREFORMANȚE

7

Există mai multe tipuri de analize ale posturilor:
1)
Analiza orientate asupra postului. Au în vedere toate elementele,
componentele şi variabilele postului. Aceste analize se concentrează pe
sarcinile şi responsabilităţile asociate acestuia, precum şi pe analiza condiţiilor
generale de muncă.
2)
Analize orientate asupra persoanei. Sunt orientate asupra cerinţelor
umane ale postului sau pe calităţile ce trebuie îndeplinite de persoana care
urmează să ocupe un anumit post.
3)
Analize combinate. Sunt analizele de posturi bazate pe primele două
tipuri de analize şi sunt folosite frecvent în practica managerială, deoarece pe
lângă analiza aspectelor importante ale postului, analistul determină
cunoştinţele, abilităţile, trăsăturile sau alte cerinţe necesare titularului
postului.
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METODELE ȘI SURSE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR
SPECIFICE ANALIZEI POSTULUI
Analiza documentelor
existente. - Este vorba despre
studierea arhivelor, a studiilor
precedente, a fişelor de post
realizate pe baza lor, a
evaluărilor din anii precedenţi;
pe scurt, studierea oricărui
document care are vreo
legătură cu analiza prezentă.
Aceste informaţii "de arhivă"
reprezintă baza, fundaţia
viitoarei analize.

Pentru ca analiza posturilor să se
desfăşoare în condiţii corespunzătoare şi
să finalizeze cu rezultate cât mai bune, se
impune respectarea unor cerinţe:
1) Analiza posturilor trebuie să fie în
permanenţă axată pe obiective clare şi să
se utilizeze metode şi tehnici adecvate.
2) Postul trebuie prezentat aşa cum
este în momentul analizei.
3) Trebuie înţelese cât mai potrivit
sarcinile şi cerinţele postului şi nu să se
evalueze persoanele care obţin postul.
4) Mai multă obiectivitate şi precizie.
Poate fi realizată prin utilizarea mai
multor metode de analiză a posturilor.
5) Deţinătorii posturilor trebuie să fie
reprezentativi pentru categoria de
angajaţi care realizează sarcinile
respective.
6) Înainte de a se realiza analiza
postului este necesar să se explice
titularului postului motivele şi obiectivele
analizei.
7) Selecţia
şi
instruirea
corespunzătoare a persoanelor care
urmează să fie angajate în procesul de
analiză a posturilor.
8) Analiza
posturilor
trebuie
permanent raportată la viziunea de
ansamblu proceselor de muncă.
9) Rezultatele analizei posturilor
trebuie prezentate într-o formă cât mai
clară şi uşor de înţeles.

Observarea este una din
cele mai simple şi mai precise
metode de analiză a posturilor.
Observarea este metoda
directă prin care sunt puse în
evidenţă următoarele aspecte:

activităţile care se
desfăşoară,
modul
de
desfăşurare,
participanţii,
factorii care împiedică

derularea
activităţilor,
sursele
de
disconfort fizic sau psihic, de
pericol şi de stagnare,

suprapunerea de
activităţi, precum şi cauzele
care induc stări confuze etc.
Pentru a fi eficientă,
metoda observării trebuie să
fie aplicată sistematic; în urma
fiecărei sesiuni de observare se
întocmeşte un raport care se constituie ca piesă în dosarul de analiză a postului.
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Având avantaje evidente, dar şi dezavantaje (interferenţa analist – lucrător,
stresul sporit al lucrătorului,
Analiza postului stabileşte
timpul limitat al observării,
elementele (standardele) caracteristice,
faptul că activităţile mentale
astfel:
nu pot fi observate etc.),
 denumirea postului şi a funcţiei aferente;
metoda trebuie dublată de alte
 denumirea postului ierarhic superior şi a
mijloace de investigare.
funcţiei aferente;
Interviul.
Reprezintă
 obiectivele directe;
 obiectivele indirecte;
una dintre metodele cele mai
 activităţile principale (descriere
des utilizate. Mai întâi,
calitativă şi cantitativă: ce, cum, de ce,
intervievatorul trebuie să
unde, cu ce, cât);
 activităţile secundare (descriere
stabilească ce formă de
calitativă şi cantitativă: ce, cum, de ce,
interviu vrea să folosească,
unde, cu ce, cât);
interviul structurat sau cel
 calendarul activităţilor;
 tehnologiile şi echipamentele utilizate;
nestructurat. Cel mai bine este
 relaţiile cu alte posturi;
să existe câteva întrebări
 mijloacele de comunicare cu alte posturi;
stabilite de la început şi apoi
 gradul de cofidenţialitate cerut pentru
activităţile şi informaţiile aferente
să se elaboreze în jurul lor, pe
postului;
măsură ce discuţia evoluează.
 mijloacele de autoevaluare a
Este foarte important să se
rezultatelor activităţilor planificate
pentru post;
obţină cât mai multe detalii în
 mijloacele de evaluare a rezultatelor
cursul interviului.
activităţilor planificate pentru post de
către alţi salariaţi abilitaţi în acest scop;
În al doilea rând,
 resursele care contribuie la finalizarea
analistul poate intervieva
sarcinilor postului;
indivizi sau grupuri. Cele mai
 condiţiile de muncă (program, loc, timp);
 cerinţele postului: pregătirea,
bune informaţii sunt oferite de
aptitudinile, experienţa anterioară;
interviul individual, dar acesta
 limitele de competenţă;
este costisitor în termeni de
 responsabilităţile şi puterea de decizie;
 marja de eroare acceptată;
timp. Interviurile de grup nu
 salarizarea şi bonificaţiile acordate,
oferă informaţii la fel de
corelate cu rezultatele obţinute.
detaliate ca şi cele individuale,
dar obiectivitatea este mai
mare. De obicei, cele două
tipuri de interviuri se folosesc
împreună, mai întâi câteva
interviuri individuale şi apoi
un interviu de grup.
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Chestionarul. Întrebările
din chestionar variază de la
foarte specific ("Cât de des
îndepliniţi activitatea X?")
până la foarte generale
("Sunteţi
mulţumit
de
activitatea dvs.? "). Nu
consumă la fel de mult timp ca
şi interviurile şi sunt din ce în
ce mai mult folosite. Un alt
avantaj este că permit, datorită
gradului lor de standardizare,
comparaţii între diferite tipuri
de
posturi
în
diferite
organizaţii.
Jurnale. Această tehnică
nu este des folosită, dar
prezintă
câteva
aspecte
interesante. Pe scurt, este
vorba
despre
jurnalele
angajaţilor care ocupă postul
respectiv. Bineînţeles, nu este
vorba despre un jurnal intim;
ce apare în el sunt activităţile
pe care angajaţii le-au
îndeplinit de-a lungul unei
perioade de timp care poate
varia de la 30 de minute la o
lună.
Sursele
clasice
de
obţinere a informaţiilor ȋn
cazul unui proces de analiză a
postului sunt următoarele:
1. ocupantul postului
analizat
2. ocupanţii unor posturi
identice/similare
3. şeful ierarhic direct

PROCESUL DE ANALIZĂ A POSTURILOR
include următoarele etape:
I. Identificarea
posturilor
şi
revizuirea documentaţiei existente. Este
necesară a se identifica ce fel de funcţii trebuie
analizate. De asemenea, se cere revizuirea
documentaţiei existente: descrierile existente
ale posturilor, schema organizaţiei, informaţii
anterioare ale analizei postului. Se identifică
angajaţii care vor participa la efectuarea
analizei, precum şi metodele folosite.
II. Explicarea procesului de analiză a
managerilor şi angajaţilor. Se comunică şi
se dau explicaţii utile pentru a fi
preîntâmpinate anxietăţile şi rezistenţa din
partea angajaţilor. Explicaţiile trebuie să se
refere la scopul analizei, motivele, timpul, cine
va participa.
III. Efectuarea analizei postului. Se
culeg informaţiile existente privind analiza
postului. Se distribuie chestionare se fac
interviuri şi observaţii directe.
IV. Elaborarea descrierii şi specificaţiei
postului. Informaţiile primite despre analiza
postului sunt examinate, prelucrate şi folosite
la proiectarea descrierii şi specificaţiei
postului. Proiectul pregătit este trimis
managerilor şi angajaţilor pentru revizuire. Pe
baza observaţiilor se fac eventualele schimbări
şi sunt elaborate descrierea şi specificaţia
postului.
V. Menţiunea şi actualizarea descrierii şi
specificaţiei postului. Pe măsura aplicării este
necesar un sistem de urmărire şi ţinere la
curent a descrierii şi specificaţiei postului prin
efectuare completărilor determinate de
evoluţia dinamică a organizaţiei. Când apar
posturi vacante descrierea şi specificaţia
postului trebuie să fie revizuite înaintea în
începerii acţiunii de recrutare şi selecţie.
Necesitatea revizuirii şi actualizării descrierii
şi specificaţiei postului poate să apară şi în alte
situaţii: în timpul evaluării performanţelor; în
urma unor constatări rezultate din interviurile
de plecare a unor angajaţi etc.
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4. şeful ierarhic al biroului/departamentului/diviziei
5. colegii, persoanele cu care intră postul ȋn contact pe orizontală
6. subordonaţii (evident, doar pentru posturi de conducere)
7. clienţii (dacă postul presupune muncă cu publicul)
METODE DE DESFĂŞURARE A ANALIZEI POSTULUI
Există o multitudine de metode de analiză. Când analistul alege o metodă,
el se bazează pe un set de factori:
a. Practicalitatea metodei. Se referă la aplicabilitatea ei la specificul
organizaţiei şi al postului;
b. Cost;
c. Scop. Alegerea unei metode depinde de ceea ce intenţionăm să facem cu
informaţiile obţinute;
d. Experienţa analistului. În funcţie de acest factor, metodele alese sunt mai
simple sau mai complexe, mai noi sau mai învechite;
e. Postul ce trebuie analizat. Fiecare post are caracteristicile sale şi, adesea,
acestea dictează alegerea metodei.
Metoda pragului. A apărut în anii 70. Se bazează pe descrierea postului
în termeni de funcţii şi caracteristici personale care sunt necesare pentru
îndeplinirea acestor funcţii. O funcţie a postului este o parte a întregii activităţi
presupuse de poziţia respectivă. Conform lui Felix Lopez (1998), funcţia este
alcătuită din două elemente separate: sarcina şi cererea. Sarcina este o
activitatea distinctă, parte a procesului de muncă, ce este îndeplinită de angajat;
ex.: completarea unui raport. Cererea este o condiţie de muncă la care angajatul
trebuie să se adapteze; ex.: stres. Metoda pragului defineşte o caracteristică
drept un set observabil de trăsături care deosebesc o persoană de alta. După o
serie de experimente, s-a ajuns la identificarea a 33 de caracteristici generale
care pot fi grupate în 5 categorii: fizice, mentale, învăţate, motivaţionale şi
sociale. De exemplu, cele 5 caracteristici asociate categoriei fizice sunt: forţă,
rezistenţă, agilitate, capacitatea de a vedea şi cea de a auzi. În sfârşit, se
stabileşte ce caracteristici corespund fiecărei funcţii şi supervizorii, în
colaborare cu angajaţii, stabilesc ierarhia acestora. Rezultatul final este o listă
de caracteristici şi nivelul la care acestea sunt cerute de către postul respective.
Metoda centrată pe elementele componente ale postului. Se referă
exclusiv la caracteristicile angajatului (numite elemente de către Primoff,
autorul acestei metode), caracteristici necesare pentru a îndeplini cu succes
activitatea presupusă de postul respectiv. Aceste elemente iau forma
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cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor şi a altor caracteristici. Procesul cere
întâlnirea unui grup de experţi care stabilesc elementele cerute. Lista poate
include chiar şi 50 de elemente. Apoi, acestea sunt ierarhizate folosind 4 scale
diferite:
l. Importanţa elementului în separarea angajaţilor cu performanţe
superioare de cei cu performanţe medii;
2. Măsura în care slabii performeri posedă elementul respectiv;
3. Posibilele probleme ce ar apărea dacă elementul nu este luat în
considerare;
4. Practicalitatea cererii ca aplicanţii pentru postul respectiv să posede
respectivul element.
Scorurile obţinute pe aceste scale sunt apoi combinate pentru a obţine un
rang pentru fiecare element. Aceste ranguri ne arată utilitatea fiecărui element
pentru diferite activităţi de management al resurselor umane: angajare,
instruire etc.
Analiza funcţională. Această metodă presupune alcătuirea de liste de
sarcini de către angajat, supraveghetor şi analist (Ivanchevich şi Glueck, 1983).
Listele detaliază activitatea presupusă de post. Fiecare sarcină trebuie să fie
astfel formulată încât să răspundă la 5 întrebări de bază: Cine? Ce acţiune
îndeplineşte? Pentru a realiza ce? Cu ce unelte? După ce instrucţiuni? După ce
sarcinile sunt astfel definite, analistul le apreciază complexitatea folosind
anumite scale de măsură. Acestea sunt alcătuite din trei domenii:
l. Date: modul în care
angajatul se raportează la
idei, informaţii sau fapte;

2. Oameni: modul în care
angajatul interacţionează cu
colegii şi clienţii;

 Prin sinteză
 Prin coordonare
 Prin analiză
 Prin compilare
 Prin calculare
 Prin copiere
 Prin comparaţie











Mentor
Negociere
Instruire
Supervizare
Persuasiune
Discuţii/semnalare
Servire
Ascultarea de instrucţiuni
Ajutare

3. Lucruri: cât de mult
lucrează cu aparate,
instrumente şi
echipament divers.
 Muncă de precizie
 Asamblare
 Operare/control
 Conducere
 Manipulare manuală
 Întreţinere
 Mânuire

În plus faţă de precizarea nivelurilor de complexitate pentru sarcini,
analistul, împreună cu angajatul, trebuie să determine procentul în care cele
trei domenii sunt prezente în activitatea specifică unui post. Totalul celor trei
procentaje este 100. De exemplu, munca unui asistent social este 35% date,
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60% oameni şi 5% lucruri. Nivelul de complexitate şi procentajele oferă o
descriere globală a postului
Chestionarul de analiză/evaluare a postului este varianta scrisă
a interviurilor, el trebuie să cuprindă informaţiile complete privind condiţiile
psiho-ergonomice ale locului de muncă, pentru a permite ameliorarea acestuia
şi pentru asigurarea securităţii muncii.
FACTORI
Denumire

CRITERII/ Denumire
Nr

Concepția locului de
muncă
Factorul de securitate

A

Ambianța fizică

B

Sarcina
fizică

C

Sarcina
nervoasă

D

Autonomie

E

Factori
ergonomici

Factori
psihologici și
sociologici

Relații de
muncă
Repetitivitate
Conținutul
muncii

F
G
H

Înălțime – Distanță
Intrări – Ieșiri
Aglomerare – Accesibilitate
Comenzi – Semnale
Securitatea muncii
Ambianța termică
Ambianța sonoră
Iluminatartificial
Vibrații
Igiena atmisferică
Aspectul postului
Poziție principală
Poziție defavorabilă
Efort de muncă
Poziție de muncă
Efort de manipulare
Poziție în timpul manipulării
Operațiuni mentale
Nivel de atenție
Individual
De grup
Independente de muncă
Dependente de muncă
Ciclică
Potential
Responsabilitate
Interes față de muncă

În tabel sunt prezentaţi, ca exemplu, posibilii factori de evaluare (A - H)
şi criteriile cantitative şi calitative care descriu condiţiile de lucru. Fiecare
criteriu este evaluat după o scară având 5 niveluri ergonomice de apreciere:
nivel 1 este cel mai favorabil, iar nivelul 5 cel mai defavorabil.
Profilul locului de muncă se realizează prin evaluarea punctajului pentru
fiecare criteriu de analiză. Procesul de analiză a postului se finalizează prin
descrierea postului.
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Procedeele grafice analizează eficienţa activităţilor în raport cu
variabila timp. Un exemplu simplu de grafic om – maşină este cel al unui
muncitor care deserveşte 3 aparate identice (A 1, A 2 şi A 3, succesiv (fig. de
mai jos). T1 este timpul de lucru la aparatul A 1; T2 reprezintă durata deplasării
la aparatul A 2 ş.a.m.d. Cu TA s-a notat timpul de lucru (timp activ) iar cu T2
timpul indirect productiv. Pe scara timpului apare, prin însumare, durata totală
de lucru activ TA şi durata totală de transfer TN.
A1
A2
A3

T1
T2
T2

T2

TA

TN

T1
T1
TA

T2

T2
TN

T1
T1

T2

TA

TN

TA

TN

TA

În aceeaşi categorie de procedee grafice se folosesc grafice ale fluxurilor
de material şi cele informaţionale.
Metoda Delphi se aplică la organizaţiile de mari dimensiuni la care
specificul activităţii face dificilă cuantificarea eficienţei acestora. Un grup de 10
– 20 experţi analizează posturile supuse analizei prin metode clasice;
coordonatorul grupului este singurul care cunoaşte numele fiecărui
expert/specialist/analist care participă la evaluarea posturilor. După evaluarea
efectuată independent, analiştilor li se cere să completeze câte un chestionar
care se referă la sarcinile, activităţile, conexiunile, competenţele,
responsabilităţile şi performanţele înregistrate la posturilor analizate.
Comparând răspunsurile din fiecare chestionar, coordonatorul constată
diferenţe de opinie; pentru clarificarea aspectelor aflate în divergenţă, se
recurge la o nouă rundă de investigare a opiniilor analiştilor. Noul chestionar
are un caracter mai aplicativ, fiind centrat pe aspectele care nu au întrunit
consensul specialiştilor.
Analiza noului set de răspunsuri conduce la diminuarea divergenţelor de
opinie şi la clarificarea problemelor care caracterizează posturile respective.
Iteraţia continuă până la eliminarea incertitudinilor; în acelaşi scop,
coordonatorul poate decide dacă este necesară confruntarea analiştilor.
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Metoda Delphi este utilă atunci când se decide că este necesară restructurarea
organizaţiei sau când se previzionează redimensionări importante de personal.
Descrierea postului constă în identificarea postului (poziţie, rol, atribuţii)
şi în specificarea postului - cerinţele privind educaţia, trăsăturile
comportamentale, experienţa şi aptitudinile:

pregătirea generală;

pregătirea profesională;

abilităţi fizice şi deprinderi intelectuale;

experienţă de muncă;

nivelul competenţelor relaţionale;

capacitatea de a lucra în condiţii de stres;

atitudinea faţă de risc;

spiritul de echipă.
Descrierea postului (job description) se concretizează printr-un
document standardizat denumit fişa postului. Documentul este elaborat de
analiştii care au evaluat rezultatele obţinute la analiza postului.
Fişa postului cuprinde:

denumirea;

departamentul;

codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii;

categoria de încadrare;

numele titularului postului şi numele analistului;

descrierea sumară a postului;

activităţile de efectuat;

cerinţele postului;

contextul postului.
Nu se admite ca fişa postului să conţină elemente vagi, activităţi şi
termene nedefinite; fişa postului are, pe lângă aspectele formale, rolul de a
stimula creativitatea salariatului, de a permite obţinerea de către acesta a
recompenselor morale şi material – financiare la care aspiră. Dacă fişa postului
este judicios întocmită, acest instrument de lucru permite aprecierea
performanţelor, diminuarea cheltuielilor de personal, evitarea fluctuaţiei de
personal şi creează premisele pentru asigurarea sănătăţii salariaţilor. Fişa
postului este documentul care formalizează angajarea şi salarizarea
personalului. Fişa postului este documentul cadru semnat de salariat,
instructajul la angajare, precum şi cel efectuat periodic se face, de asemenea,
sub semnătură.
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Se consideră că descrierea postului este finalizată optim dacă acestuia i
se poate asocial titularul care corespunde cel mai bine caracteristicilor
postului; conformitatea post – persoană este o ţintă de atins pentru
departamentul de resurse umane şi pentru managerii companiei, obiectiv care
permite utilizarea talentului, energiei, aptitudinilor şi abilităţilor individului,
oferă oportunităţi de realizare profesională, permite dezvoltarea personalităţii
umane, facilitează realizarea relaţiilor interumane, garantează motivarea ş.a.

3.5. Evaluarea posturilor
EVALUAREA POSTURILOR reprezintă o determinare sistematică a
valorii, respectiv rolului sau importanţei fiecărui post în raport cu celelalte
posturi din organizaţie. Evaluarea posturilor serveşte mai multor scopuri
importante. Scopul principal este de a oferi o bază obiectivă pentru
administrarea salariilor de către companie. Necesitatea de a stabili salariile
într-un mod corect şi echitabil, care să reflecte cu acurateţe contribuţia
posturilor efectuată în cadrul unei organizaţii este, evident, un motiv foarte
convingător pentru a lua în considerare implementarea unui plan de evaluare
formală a posturilor. O parte din problemă este aceea că satisfacţia angajaţilor
şi performanţa postului sunt strâns legate de cât de mult oamenii sunt plătiţi, şi
dacă oamenii simt că suma este corectă şi echitabilă.
Ideea centrală a evaluării posturilor este aceea de a determina
cerinţele unui post şi contribuţia acestuia la îndeplinirea misiunii organizaţiei,
realizându-se astfel clasificarea acestora în funcţie de importanţa lor.
Angajaţii vor să fie trataţi corect. ECHITATEA este balanţa dintre ceea ce
oferă angajatul organizaţiei din care face parte şi ceea ce angajatul primeşte de
la aceasta. Angajatul oferă experienţă, educaţie, abilităţi speciale, efort şi timp
lucrat. Angajatul primeşte salariu, beneficii, realizări, recunoaştere şi alte
recompense.
Oamenii folosesc un proces complex să determine ceea ce este corect.
Ceea ce dă angajatul este comparat în permanenţă cu ceea ce primeşte de la
organizaţie – abilităţile deosebite care le deţine şi efortul care-l depune este
cântărit cu plata şi recunoaşterea dată de organizaţie. Oricum, acestea au
unităţi diferite de măsură şi este greu să le comparăm între ele direct.

47

Oamenii determină dacă sunt corect trataţi comparând raportul lor
dintre ceea ce dau/ceea ce primesc cu raportul altei persoane (figura de mai
jos).
Stabilirea etichității recompenselor prin comparație
Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele mele
Contribuția altuia

Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele altuia
Contribuția altuia

Inechitate
(subapreciere)

Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele altuia
Contribuția altuia

Inechitate
(suprapreciere)

Echitate

Această altă persoană (sau grup de persoane) poate ocupa acelaşi post
sau altul, poate să fie din interiorul companiei sau din afara ei, în acelaşi
domeniu sau dintr-un domeniu diferit.
INECHITATEA apare atunci când există un dezechilbru între input-urile şi
outcome-urile comparate între angajaţii aflaţi pe aceeaşi poziţie.
Teoria echităţii sugerează că oamenii încearcă să diminueze tensiunile
create de orice inegalităţi percepute. Un angajat poate considera că efortul şi
recompensarea lui este mai puţin favorabilă decât a altor angajaţi. Dorinţa de
echitate merge în unele cazuri până la a determina angajaţii să fure, asta ca o
reacţie la o salarizare necorespunzător de mică.
De asemenea, oamenii realizează şi când sunt mai bine plătiţi decât alţii.
În acest caz, ei încep să muncească mai mult ca înainte sau se oferă voluntari
pentru anumite sarcini. Cercetările arată că motivaţia datorată suprasalarizării
este de scurtă durată. Marea majoritate a angajaţilor consideră că merită
salariul primit şi nu vor face eforturi să menţină un nivel ridicat de
performanţă.
Un sistem de recompense eficient trebuie să aibă la bază echitatea între
angajaţi. Acest lucru se realizează prin instituirea unui sistem ce va include atât
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comparaţii interne cât şi externe în stabilirea nivelelor de salarizare. Este mult
mai important să ne focalizăm pe acei angajaţi care nu sunt satisfăcuţi de
recompensă, decât pe un nivel general de satisfacţie.
Acţiuni pentru
restabilirea echităţii în cazul
subaprecierii:

Acţiuni pentru restabilirea
echităţii în cazul supraaprecierii:

1. Individul poate cere o mărire 1. Individul îşi creşte contribuţia (poate
de salariu;
munci mai mult sau mai intens, sau îşi
poate cultiva alte abilităţi);
2. Individul poate munci mai 2. Individul poate cere să i se taie din
puţin (îşi reduce contribuţia);
salariu;
3. Individul poate munci mai 3. Individul poate aştepta să i se mărească
mult
pentru
a-şi
spori salariul celeilalte părţi cu care el se
contribuţia;
compară;
4. Îşi dă demisia sau alege o altă 4. Individul poate aştepta ca celălalt cu
comparaţie.
care el se compară să-şi diminueze
contribuţia;
5. Îşi dă demisia sau alege o altă
comparaţie.

Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele mele
Contribuția altuia

Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele altuia
Contribuția altuia

Inechitate
(subapreciere)

Recompensele mele
Contribuția mea

Recompensele altuia
Contribuția altuia

Inechitate
(suprapreciere)

Echitate
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Echitatea are trei forme: internă, externă şi individuală.
Echitatea internă se referă la relaţiile dintre posturi în cadrul unei
organizaţii. Angajaţii se aşteaptă de la preşedintele companiei să câştige mai
mult decât vicepreşedintele, iar acesta din urmă să câştige mai mult decât un
manager inferior lui şi aşa mai departe. Astfel zis, recompensarea se prezumă a
fi corelată cu nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi experienţă cerute pentru a face o
muncă cu succes. Astfel, nimeni nu este surprins că persoanele aflate în fruntea
ierarhiei câştigă mai mult decât cele de pe nivelele inferioare.
Echitatea externă se referă la comparaţii între posturi similare în
diferite organizaţii.
Echitatea individuală presupune o comparaţie între indivizii situaţi pe
posturi similare în aceeaşi organizaţie. De cele mai multe ori, aceasta este cea
mai mare problemă.
De-a lungul anilor, au fost dezvoltate mai multe sisteme sau metode de
evaluare a posturilor.
Evaluarea posturilor a fost făcută în mod tradiţional de către membrii
unui comitet de evaluare a posturilor, care comparau sistematic descrierile
posturilor de muncă pentru a face o ierarhizare (sau o ierarhie, în funcţie de
metoda de evaluare) a acestora în funcţie de valoarea lor pentru organizaţie.
Aceste ierarhizări sau clasificări sunt apoi transformate în valoare
monetară. Există unele controverse cu privire la utilizarea acestor sisteme de
evaluare aşa-zis tradiţionale, dar există puţine îndoieli că astfel de sisteme joacă
un rol esenţial în majoritatea organizaţiilor mari, cu mulţi angajaţi.
În practică, cele mai răspândite metode de evaluare a posturilor sunt:
- metodele globale sau non-analitice care au în vedere un clasament
pragmatic al locurilor de muncă, unele în raport cu altele, pa baza unuia sau a
doi factori de evaluare;
- metodele analitice, care recurg la o evaluare cifrată a poziţionării
relative a fiecărui post, luând în considerare un număr mai mare de factori de
evaluare. Astfel, posturile sunt defalcate pe părţi componente pentru ca, mai
apoi, să fie comparate factor cu factor.
În tabelul de mai jos prezentăm pe scurt principalele caracteristici ale
metodelor de evaluare a posturilor.

50

Principalele caracteristici ale metodelor de evaluare a posturilor
Nr.
crt
I.

I.1.

I.2.

I.3.

II.

II.1.

II.2.

Metode de evaluare
Caracteristici generale
a posturilor
METODELE • sânt cele mai răspândite
GLOBALE DE
• au un grad ridicat de subiectivitate
EVALUARE A
POSTURILOR
• ușor de aplicat
Metoda
• folosește ierarhizarea rezultată din anchete
determinării
• respect
principiul
echității
esterne,
prețului pieței
nehlijându-l pe cel al echității interne
- cea mai simplă și cea mai rapidă metodă de
evaluare
- are un grad ridicat de subiectivizm
Metoda
- compară și ierarhizează posturile în funcție de
ierarhizării
importanța și contribuția la realizarea
posturilor
oiectivelor organizației
nu este relevantă pentru organizații cu un
număr de posturi mai marre de 15-20
• stabilește clase de dificultate a posturilor în
funcție de diferențele dintre criteriile pe baza
cărora se face evaluarea (sarcina, competențele,
Metoda
responsabilitatea, autonomia, nivelul de
clasificării
pregătire etc)
posturilor
• este o metodă flexibilă
• dezavantajul ei ar fi Acela că factorii de
evaluare nu pot fi cântăriți gradați
• permite evaluarea posturilor prin determinări
METODELE
de natură cantitativă
ANALITICE DE
• permite clasificarea obiectivă a sarcinilor de
EVALUARE A
muncă
POSTURILOR
• evaluările multicriteriale necesită un consum
destul de mare de timp
• destul de dificilă, complex și subiectivă
Metoda
• utilizează factori specifici de evaluare
comparării
• este mai riguroasă decât metoda ierarhizării
factorilor
deoarece folosește clasele de posturi
• este foarte laborioasă în cee ace privește
Metoda
proiectarea și aplicarea
clasificării pe
• are ca avantaj principal stabilitatea scalei de
puncte
evaluare
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Metoda punctelor
Reprezintă una dintre cele mai utilizate metode; prezintă avantajul unei
relative uşurinţe în folosire, posturile fiind diferenţiate între ele pur şi simplu
prin numărul de puncte cu care au fost creditate. Metoda examinează fiecare
post prin prisma componentelor sale principale (factori şi subfactori) şi nu ca
entitate de ansamblu. Etapele de aplicare a acestei metode sunt:
a) Selectarea scalei de evaluare. Această metodă se bazează pe
utilizarea unei scale cantitative (pe puncte) pentru fiecare post ce trebuie
evaluat.
În general, nu poate fi utilizată o singură scală pentru toate tipurile de
posturi. De exemplu, sunt necesare scale diferite pentru evaluarea posturilor
administrative, a posturilor productive sau a celor manageriale. Astfel,
departamentul de resurse umane este cel care decide ce scală va fi utilizată
pentru fiecare post în parte.
b) Selectarea posturilor-cheie. Următorul pas îl reprezintă selectarea a
câte unui post-cheie (etalon) din fiecare grupă de posturi din organizaţie, grupă
determinată în funcţie de scala de evaluare. Astfel, nu va fi evaluat fiecare post
în parte, ci numai posturile-cheie (reprezentative).
Acestea trebuie să fie identificabile de către persoanele care fac
evaluarea, în sensul că trebuie să existe un acord unanim privind descrierea şi
modul de recompensare a acestor posturi reprezentative.
c) Selectarea factorilor şi a subfactorilor de evaluare. Aceşti factori
sunt, de fapt, caracteristicile principale ale postului, care determină importanţa
şi locul acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi modalitatea de recompensare.
Practica utilizării metodei de evaluare prin puncte a încetăţenit utilizarea
unui set universal de factori, pentru orice tip de post; aceştia sunt, de regulă: aptitudinile, responsabilitatea şi condiţiile de muncă. Această teorie a fost treptat
înlocuită cu cea conform căreia fiecare organizaţie trebuie să-şi selecteze
propriul set de factori, în funcţie de cerinţele sale specifice. De exemplu, pentru
posturile "productive" pot fi utilizaţi factorii: - îndemânare, efort şi condiţii de
muncă, în timp ce pentru evaluarea posturilor de conducere se vor selecta
factori precum: cunoştinţe, responsabilitate, cerinţe decizionale. Important este
faptul că aceşti factori de evaluare trebuie acceptaţi atât de conducere, cât şi de
reprezentanţii salariaţilor.
Factorii de evaluare selectaţi sunt apoi detaliaţi pe subfactori, care
descriu conţinutul fiecăruia dintre ei. Cerinţele specifice fiecărui subfactor sunt
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şi ele descrise pe diferite trepte sau grade, în ordinea crescătoare a intensităţii
sau a complexităţii cerinţelor respective. Această detaliere a factorilor pe
subfactori şi grade este deosebit de utilă pentru definirea cât mai clară a
postului şi pentru facilitarea evaluării lui.

Spre exemplu, principalii factori ai unui post pot fi detaliaţi pe
subfactori astfel:
Aptitudini:
- pregătirea şi instruirea necesară;
- amploarea şi profunzimea experienţei cerute;
- aptitudinile sociale necesare;
- gradul de iniţiativă;
- gândire creatoare etc.
Responsabilitate:
- amploarea responsabilităţii;
- responsabilităţi specializate (faţă de anumite laturi ale activităţii);
- complexitatea activităţii;
- libertatea de acţiune;
- numărul şi tipul cadrelor subordonate;
- limita răspunderii pentru diverse dotări sau produse etc.
Efort:
- intelectual;
- fizic;
- gradul de stres.
Condiţii de muncă:
- duratele operaţiunilor care trebuie efectuate;
- numărul şi duratele deplasărilor;
- diversitatea subordonaţilor;
- presiuni din partea altor grupuri;
- riscuri ce trebuie asumate;
- atmosferă dificilă sau imprevizibilă etc.
Un alt exemplu de detaliere a unui factor de evaluare („abilităţi”), pe
sub factori şi grade de intensitate este prezentat în tabelul de mai jos
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Subfactori şi grade de intensitate pentru factorul abilităţi
Subfactor
1. Abilităţi
mentale

Grad
A
B

C

D

E

F

G

Descriere
• Abilitatea de a citi, scrie, copia şi număra; se
prezintă situaţii identice ce necesită un răspuns
mecanic.
• Este necesar să se utilizeze aritmetica simplă
(+, -, *, /, %), un vocabular bogat şi/sau să se
înţeleagă şi să se pregătească scrisori şi rapoarte
standard. Este necesară analiza/inspecţia
datelor, adică verificarea, compararea cu
anumite liste de control.
• Se cere să se utilizeze formule/algebra de bază
şi/sau să se descrie o secvenţă de evenimente
sub forma unui raport, să se compună şi să se
prelucreze scrisori nestandardizate în limitele
unor îndrumări.
• Este necesar să se înţeleagă şi să se aplice
formule mai complexe şi/sau să se rezume o
configuraţie de evenimente şi să se înţeleagă o
terminologie variată pentru a pregăti un raport.
Este necesară analiza datelor, pentru a prezenta
rezultate.
• Este necesar să se aplice o gamă largă de
abilităţi mentale, de la abilităţi profesionale până
la o gândire interpretativă şi constructivă. Este
necesară analiza de date pentru a evalua şi
interpreta situaţii sau pentru a da sfaturi
referitoare la o acţiune.
• Este necesar să se aplice experienţa
profesională pentru a se aprecia, evalua, descrie
întreaga semnificaţie a evenimentelor şi a
situaţiilor unei afaceri pentru a putea acţiona.
Este necesară o gândire constructive şi analitică
pentru a evalua diferite căi de acţiune şi pentru a
elabora soluţii care să se adapteze la mediu.
• Este necesar să se evalueze şi să se controleze
o gamă de expertize în vederea rezolvării de
probleme şi situaţii complexe, nesimilare, ce
ridică frecvent probleme noi. Soluţiile pretind o
gândire originală, abordări pline de imaginaţie şi
elaborarea de strategii noi
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2. Abilităţi în
operarea
echipamentelor

A

B

C

3. Abilităţi în
relaţiile
interumane

D
A
B
C
D
E

• Este necesară competenţa manuală în scrierea
şi folosirea de echipamente simple de birou, cum
ar fi: fotocopiator, aparat de legat sau ghilotină.
• Sunt necesare competenţă manuală, grijă şi
coordonare în operarea echipamentelor
electronice de birou, cum ar fi: maşina de scris,
calculatorul (fără o pregătire specială în
dactilografie) etc.
• Sunt necesare dexteritate manuală dobândită
prin instruire profesională specifică, atenţie
mărită şi coordonare în operarea unor
echipamente
specializate,
cum
ar
fi
echipamentele grafice – de proiectare şi altele.
• Este necesară o coordonare mentală şi fizică
pentru a opera cu echipamente complexe.
• Se cer maniere normal respectuoase/
politicoase în modul de adresare.
• Se cer maniere respectuoase/politicoase şi tact
în transmiterea şi/sau primirea de informaţii.
• Se cere ca titularul postului să prezinte şi să
explice informaţiile ce afectează deciziile de zi cu
zi.
• Titularului postului i se cere să influenţeze pe
alţii în discuţii sau în detaliile procedural sau
operaţionale.
• Titularului postului i se cere să prezinte
propuneri celorlalţi, folosind o argumentaţie
abilă şi mijloace vizuale de prezentare care să
aducă schimbări şi îmbunătăţiri la nivel
strategic.

d) Alocarea punctelor pe factori. Fiecărui factor, subfactor şi grad de
intensitate i se acordă un anumit punctaj, reflectând importanţa lor relativă.
Evident, acest punctaj diferă de la un post la altul; de exemplu, abilităţile
reprezintă cel mai important factor utilizat în evaluarea unui post de mecanic,
pe când responsabilitatea ar fi reprezentativă pentru evaluarea unui manager
la un nivel ierarhic inferior sau mijlociu.
Nu există o metodă "perfectă" pentru repartizarea punctelor; aceasta se
face în funcţie de experienţa şi judecata evaluatorilor. Redăm în continuare un
exemplu de alocare a punctelor pe factori, subfactori şi grade în funcţie de
importanţa lor relative.
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Repartizarea punctelor pe factori şi subfactori
(sau scala de evaluare pe puncte)

Factori

Punctaj
maxim
şi
pondere
pt.
fiecare
factor

Abilități

260
26%

Efort

Responsabilitate

Puncte alocate pe grade
Subfactori

Ponderea
subfacto
rului în
IV
maxim total post
(%)

I

II

III

1. Cunoştinţe
2. Experienţă
3. Iniţiativă

35
20
10

70
40
20

105
60
30

140
80
40

14
8
4

240
24%

4. Fizic
5. Intelectual

20
40

40
80

60
120

80
160

8
16

20

40

60

80

8

360
36%

6. Pentru politica
firmei
7. Pentru munca
subordonaţilor
8. Pentru relaţiile cu
clienţii
9. Pentru fondurile
băneşti ale firmei

40

80

120

160

16

20

40

60

80

8

10

20

30

40

4

20
15

40
30

60
45

80
60

8
6

1000

100

Condiţii
de
muncă

140
14%

Total
punctaj
posibil

1000
100%

10. Condiţii de lucru
11. Riscuri

250 500 750

Notă: În acest exemplu de scală, se stabilesc mai întâi ponderile fiecărui
factor în total punctaj, apoi ale fiecărui subfactor. În funcţie de acestea, se
determină punctajele maxime pe fiecare factor şi subfactor, care corespund
gradului de intensitate IV (maxim, în acest exemplu). Celelalte grade inferioare se
stabilesc proporţional cu gradul IV (la aprecierea evaluatorului).
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e) Repartizarea punctelor pe posturi. După determinarea scalei pe
puncte, se vor evalua posturile-cheie în următoarele etape:
 examinarea descrierii detaliate a postului;
 determinarea gradelor care descriu cel mai bine subfactorii
 fiecărui factor, pentru fiecare post-cheie (gradele pot fi cele din scala
de evaluare sau pot fi "intermediare", apreciate ca atare de evaluator);
 obţinerea punctajului total al postului, prin însumarea tuturor
punctelor alocate subfactorilor.
Repartizarea punctelor pe posturi (evaluarea posturilor)
Posturi
Muncitor
necalificat
Lucrător
comercial
Şef raion
Director
Contabil
Punctaj
maxim
Coeficient
de
ponderare
(%)

Subfactori
Sf
8

Sf
9

Sf
10

Punctaj
Rang
Sf total
11

Sf
1

Sf
2

Sf
3

Sf
4

Sf
5

Sf
6

Sf
7

35

20

5

80

10

10

0

15 10 70 50

305

V

70

30 20 60

40

20

5

60 20 60 30

415

IV

100 60 40 40 120 60
140 80 40 5 160 80
100 60 20 5 120 40

60
80
50

60 30 60 45
80 40 80 60
20 40 60 30

675
847
545

II
I
III

140 80 40 80 160 80 160 80 40 80 60 1000
14

8

4

8

16

8

16

8

4

8

6

100

Notă: În acest exemplu, cei 11 subfactori sunt cei prezentaţi în tabelul de
mai sus (Sf = subfactor), la fel ca şi punctajele maxime şi coeficienţii de ponderare.
Punctarea subfactorilor s-a făcut pornind de la gradele de intensitate ale fiecărui
subfactor, prezentate tot în tabel.
Rangul obţinut de fiecare post-cheie va constitui un punct de plecare în
stabilirea grilei de salarii. Celelalte posturi din cadrul organizaţiei vor fi
evaluate prin comparaţie cu posturile-cheie, determinându-se punctele pentru
fiecare subfactor, în funcţie de punctajul respectiv obţinut de postul cheie cu
care se realizează comparaţia.
Deşi această metodă necesită un efort destul de mare pentru stabilirea
scalei de puncte, ea este totuşi cea mai precisă; mai mult, odată stabilită scala,
evaluarea propriu-zisă se va realiza mai uşor şi mai rapid.
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A) Metoda comparării factorilor
Este similară metodei punctelor, cu deosebirea că măsurarea factorilor
se face alocându-se fiecăruia o valoare de pe o scală care reprezintă, de fapt,
intervalul de la cea mai scăzută până la cea mai înaltă valoare a factorului
respectiv. Mai exact, fiecare factor este ordonat după importanţa sa pentru
fiecare post-cheie, atribuindu-i-se un rang de la 1 până la n, cifra mai mică
reprezentând un post mai important din punct de vedere al factorului respectiv.
De reţinut că, spre deosebire de metoda anterioară, în acest caz factorii
de dificultate nu sunt detaliaţi pe subfactori şi grade de intensitate.
În continuare, tehnica evaluării poate merge pe două căi, şi anume:
a) Similar cu metoda precedentă, se atribuie coeficienţi de importanţă
pentru fiecare factor, apoi, prin însumarea ponderată a rangurilor atribuite
Managementul resurselor umane pentru fiecare post, se obţine un rang global
al postului-cheie (tabelul de mai jos), în funcţie de care se va stabili nivelul
salariului.
Ierarhizarea posturilor prin compararea factorilor de dificultate

Aptitudini

Respon
sabilități

Condiții de
lucru

Total ranguri

Suma
ponderată
a rangurilor*

Rang global

Director
restaurant
Șef
sală
și
bucatar șef
Contabil
(funcționar)
Bucătar
(ospătar)
Muncitor
necalificat
Număr maxim
de puncte**
Coeficient de
ponderare

Efort
fizic

Posturi

Efort
intelectual

Factori

1

5

1

1

5

13

1,8

I

2

4

2

2

4

14

2,4

II

3

3

3

3

3

15

3,0

III

4

2

4

4

2

16

3,6

IV

5

1

5

5

1

17

4,2

V

100

50

500

200

150

1000

10 %

5%

50 %

20 %

15 %

100 %

*Rangul ponderat se obține prin înmulțirea rangului absolut cu coeficientul de pondere
exprimat în procente
** Ca și în metoda precedent, numărul maxim de puncta (1000) se destribuie pe factori
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b) Se atribuie fiecărui factor din posturile-cheie, în funcţie de rangurile
parţiale stabilite anterior, o valoare reprezentând salariul de bază (de regulă,
exprimat pe oră) corespunzător factorului; sumele respective devin standarde
după care se evaluează celelalte posturi din organizaţie, ceea ce înseamnă că
toate celelalte posturi cu responsabilităţi similare vor avea alocată aceeaşi
sumă pentru fiecare dintre factorii de evaluare consideraţi. Salariul total
corespunzător fiecărui post-cheie se va obţine prin însumarea valorilor
acordate fiecărui factor de dificultate.
Utilizarea acestei scale monetare pentru fiecare factor compensator
indică nu numai gradul postului, ci stabileşte şi diferenţa relativă de salariu
dintre posturi.
B. Metoda clasificării posturilor (a gradării posturilor)
Presupune încadrarea fiecărui post din firmă într-o clasificare generală
pe grade, care la rândul lor se stabilesc în funcţie de valorile diferite ale unor
factori, cum ar fi: îndatoriri şi responsabilităţi, aptitudini, condiţii de lucru şi
alţii. Fiecare grad sau nivel din ierarhie conţine descrierea activităţilor prin
intermediul factorilor compensatori aleşi.
Deşi foloseşte o grilă predeterminată a posturilor, metoda poate fi
subiectivă deoarece încadrarea postului într-un anumit grad nu va fi
întotdeauna perfectă; mai mult, în unele situaţii, un post poate fi încadrat în mai
multe clase de nivel. De aceea, această metodă este recomandată doar pentru
evaluarea anumitor tipuri de posturi (cum ar fi cele funcţionăreşti).
C. Metoda ierarhizării posturilor
Este cea mai simplă metodă ce poate fi utilizată în evaluarea posturilor,
cea mai rapidă, dar şi cea mai subiectivă. Ea constă în compararea posturilor
între ele (două câte două) şi în ierarhizarea acestora în funcţie de importanţa
(percepută) în realizarea obiectivelor organizaţiei.
Evaluatorul culege informaţiile de bază privind posturile, apoi le
ierarhizează după importanţă, comparându-le pe perechi, fără folosirea
factorilor de evaluare. De aceea, această ierarhizare nu va permite şi indicarea
gradelor de diferenţiere dintre posturi; de exemplu, un post considerat de rang
4 nu va fi, în mod necesar, de două ori mai puţin important pentru firmă sau
mai dificil decât un post de rangul al doilea.
Această metodă nu poate fi aplicată în organizaţiile cu un număr mare de
posturi; de asemenea, este mai subiectivă decât toate celelalte metode, întrucât
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nu foloseşte criterii bine definite care să permită justificarea ierarhizării. Ca şi
metoda precedentă, ea abordează postul ca un întreg.
Ţinând cont de avantajele şi dezavantajele pe care le deţine fiecare
metodă mai sus prezentată, organizaţia îşi va stabili propriul sistem de evaluare
a posturilor. Desigur, vor fi avute în vedere şi disponibilităţile de timp, de efort
sau financiare, care se vor constitui în "restricţii" ale procesului de evaluare. De
asemenea, alegerea sistemului de evaluare a posturilor va ţine cont şi de
înţelegerea şi acceptarea rezultatelor metodelor de către angajaţi.
Procesul de evaluare a posturilor de muncă, deşi se efectuează pe baza
unei metode ştiinţifice, aceasta trebuie adaptată întotdeauna condiţiilor
concrete ale stadiului tehnologic al industriei în ansamblu. În acelaşi timp ea
trebuie adaptată şi necesităţilor specifice fiecărei întreprinderi, care cuprinde
o gamă largă de lucrări efectuate cu ajutorul unui utilaj foarte variat şi care
comportă procese de fabricaţie tot atât de variate.
Factorii particulari luaţi în considerare în evaluarea posturilor de
muncă pot fi grupaţi în patru mari categorii:
- Competenţa profesională. Se referă la gradul de calificare:
cunoştinţele profesionale cerute; perioada de timp necesară pentru însuşirea
lor; experienţa cerută pentru îndeplinirea unei munci; ca şi capacitatea de a
lucra independent;
- Efortul depus. Include efortul fizic, efortul vizual, efortul mintal (depus
de sistemul nervos)
- Răspunderea. Revine salariatului cu privire la materiale, utilaje,
desfăşurarea normală a lucrărilor, securitatea colegilor de muncă;
- Condiţiile de muncă. Adică ambianţa în care lucrează muncitorul:
temperatură (înaltă, joasă), apă, umiditate, gaze, praf, vapori, zgomot, lumină
orbitoare sau insuficientă, riscul de îmbolnăvire (curent), riscul de accidente şi
altele.
Pentru fiecare din aceşti factori se stabileşte un sistem de gradaţie
crescândă de punctaj (fiecare factor având o pondere proprie) şi a căror
însumare constituie criteriul pentru stabilirea tarifului salarial de bază al
postului respectiv.
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Test de evaluare a cunoștințelor
(ANALIZA ȘI PROIECTAREA POSTURILOR)
1. Una dintre caracteristicile de mai jos nu aparţine diviziunii
verticale a muncii:
a) se bazează pe stabilirea liniilor de autoritate
b) defineşte nivelurile care compun structura organizatorică
c) facilitează fluxurile informaţionale din interiorul firmei
d) se bazează pe specializarea activităţilor
2. Proporţiile şi profunzimea postului reprezintă dimensiunile:
a) conţinutului postului
b) îmbogăţirii postului
c) graficelor procesuale
d) analizei posturilor
3. Proiectarea posturilor presupune determinarea:
a) conţinutului postului şi modului de atingere a performanţei
b) specializării şi profunzimii postului
c) descrierii postului şi modului de atingere a performanţei
d) conţinutului şi proporţiilor postului
4. Specializarea posturilor ridică o problemă majoră:
a) volum mai mare de muncă
b) restrângerea cerinţelor pentru ocuparea unui post
c) scăderea interesului angajaţilor
d) salarii mai mici
5. Lărgirea postului se realizează prin:
a) creşterea cerinţelor de aceeaşi natură necesare obţinerii performanţei
b) creşterea proporţiilor postului
c) ambele răspunsuri sunt corecte
d) nici un răspuns nu este corect
6. Care dintre următoarele metode de obţinere a performanţei pe post se
folosesc pentru munca managerilor?
a) graficele procesuale
b) studiul mişcării
c) studiul timpului
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d) work samplingul
7. Cele două componente ale analizei posturilor sunt:
a) descrierea şi specificaţia postului
b) fişa postului şi studiul mişcării
c) descrierea şi specializarea postului
d) proporţiile şi conţinutul postului
8. Informaţiile obţinute din descrierea postului sunt sintetizate în:
a) grafice procesuale
b) fişe de post
c) documente de observare
d) grafice de comparare
9. Caracteristicile cerute ocupantului unui post sunt prevăzute în:
a) conţinutul postului
b) descrierea postului
c) specificaţia postului
d) specializarea postului
10. Pentru a fi validate, specificaţiile unui post trebuie să fie stabilite
de:
a) manageri
b) analize statistice
c) angajaţii pe postul respectiv şi analiştii posturilor
d) toate răspunsurile sunt corecte
11. Chestionarele sunt folosite în:
a) proiectarea posturilor
b) analiza posturilor
c) evaluarea posturilor
d) reproiectarea posturilor
12. Tehnica incidenţelor critice se foloseşte în:
a) proiectarea posturilor
b) analiza posturilor
c) evaluarea posturilor
d) redenumirea posturilor
13. Înregistrarea cu precădere a performanţelor foarte înalte sau
62

foarte slabe obţinute în activitate se realizează în cadrul:
a) metodei work sampling
b) tehnicii incidenţelor critice
c) metodei punctelor
d) metodei comparării factorilor
14. Ca urmare a evaluării posturilor:
a) se stabileşte un sistem de retribuire echilibrat
b) se oferă informaţii privind denumirea şi localizarea postului în
structura firmei
c) se disting caracteristicile cerute ocupantului
d) se definesc cerinţele specifice muncii desfăşurate de un individ
15. Între metodele de evaluare a posturilor nu se numără:
a) metoda punctelor
b) metoda comparării factorilor
c) metoda clasificării posturilor
d) nici un răspuns nu este corect
16. Cea mai simplă şi rapidă metodă de evaluare a posturilor este
metoda:
a) punctelor
b) comparării factorilor
c) clasificării posturilor
d) ierarhizării posturilor
17. Cea mai subiectivă metodă în cadrul evaluării posturilor este
metoda:
a) punctelor
b) comparării factorilor
c) clasificării posturilor
d) ierarhizării posturilor
18. Metoda ierarhizării posturilor are dezavantajul că nu permite:
a) identificarea gradelor de diferenţiere între posturi
b) aplicarea în organizaţii mici
c) o utilizare uşoară
d) nici un răspuns nu este corect
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19. Dezavantajul major al metodei clasificării posturilor este acela că:
a) un post poate fi încadrat în mai multe clase de nivel
b) nu permite indicarea gradelor de diferenţiere dintre posturi
c) factorii de intensitate nu sunt detaliaţi pe subfactori
d) factorii de intensitate nu sunt detaliaţi pe grade de intensitate
20. Factorul efort fizic are cea mai mare importanţă pentru postul de:
a) muncitor
b) maistru
c) funcţionar
d) director
Răspunsul
1. D 11. B
2. A 12. B
3. A 13. B
4. C 14. A
5. C 15. D
6. D 16. D
7. A 17. D
8. B 18. A
9. C 19. A
10. D 20. A
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4.

RECTUTAREA ȘI SELECȚIA RU

RECRUTAREA se referă la acel set de activităţi pe care organizaţia le
foloseşte pentru a atrage candidaţi pentru posturile scoase la concurs, candidaţi
care au aptitudinile şi deprinderile necesare pentru a contribui la îndeplinirea
obiectivelor organizaţionale.
SELECŢIA reprezintă procesul prin care organizaţia alege, dintr-un grup
de candidaţi, persoana sau persoanele cele mai potrivite postului scos la concurs,
conform criteriilor stabilite şi luând în considerare condiţiile de mediu.

4.1. Recrutarea de personal.
Condiţia primordială a succesului unei companii este atragerea şi
reţinerea celor mai buni specialişti din ramura unde concurează. În acest scop,
trebuie creat un climat de lucru în care fiecare angajat să-şi poată manifesta
talentul şi să fie apreciat.
Vremurile când şefii aveau întotdeauna
Metodele
de
dreptate, iar subordonaţii făceau ce li se
recrutare a RU sunt:
1. Anunţarea persoanelor
cerea au trecut. Angajaţii valoroşi nu-și mai
din interiorul organizaţiei;
doresc doar recompense materiale, ci şi
2. Anunţuri în ziar;
împlinirea profesională printr-o muncă
3. Colaborarea cu agenţiile
de plasare a personalului;
interesantă, utilă şi importantă, într-o
4. Participarea la târgurile
organizaţie de care sunt mândri, cu
de joburi organizate în
conducători pe care îi apreciază şi care le
campusurile universitare;
5. Solicitarea sprijinului
inspiră respect. Aşa se explică rezultatele
unor persoane cunoscute
remarcabile din companiile unde angajaţii
pentru
a
recomanda
sunt încurajaţi să vină cu idei proprii.
candidaţi;
6. Agenţia Naţională de
O nouă atitudine, de încredere şi
Ocupare a Forţei de Muncă;
consideraţie faţă de angajaţi, este absolut
7. Utilizarea internetului;
necesară. În primul rând, fiindcă managerii nu
8. Reţinerea candidaturilor
spontane;
mai pot conduce singuri, din cauza mediului
9. Apelarea la cererile de
complex şi aconcurenţei acerbe. În al doilea
angajare publicate în presă
rând, deoarece s-au schimbat felul de a gândi
de către persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă;
şi comportamentul angajaţilor.
10. Utilizarea bazei de date
Angajaţii cei mai buni au, în principal,
propii.
câteva dorinţe:
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• Să vadă că reprezintă preocuparea principală pentru şefi.
• Să se poată perfecţiona continuu, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.
• Să fie îndrumaţi, pentru a fi performanţi în organizaţie.
• Să li se dea posibilitatea să se ocupe şi de familia lor.
• Să li se spună adevărul despre situaţia companiei, pentru a fi pregătiţi săi facă faţă.
• Să poată avea încredere în organizaţie şi să li se dea ocazia să-i fie utili.
Deci, angajaţii valoroşi doresc şefi pe măsură.
Recrutarea RU este o activitate complexă fiind înglobată în procesul de
asigurare a organizaţiei cu RU necesare; recrutarea are ca punct de pornire
planificarea RU şi este indisolubil legată de selecţia acestora în organizaţie. În
organizaţiile mari, responsabilitatea pentru activitatea de recrutare aparţine
compartimentului de resurse umane, iar în unităţile mici şi chiar mijlocii, de
această activitate se ocupă managerii de la diferite niveluri ierarhice. Fiecare
organizaţie trebuie să-şi stabilească planul şi strategiile proprii de
recrutare, înfuncţie de obiectivele organizaţionale, de obiectivele specifice
de RU, de situaţia economico-financiară a organizaţiei, precum şi de alţi factori
interni existenţi la un moment dat. Aceasta cu atât mai mult cu cât se au în
vedere şi o serie de factori externi care influenţează activitatea de recrutare
cum ar fi: condiţiile şi modificările de pe piaţa forţei de muncă, imaginea şi
reputaţia organizaţiei, cadrul legislativ şi juridic (legi, decrete,) din domeniul
RU, strategiile în domeniul recrutării a organizaţiilor concurente etc.
Factorii externi şi interni ai recrutării
Recrutarea personalului constituie primul contact între angajator şi cel c
are solicită angajarea. În aceste condiţii, recrutarea personalului nu este nici pe
de parte o activitate simplă, datorită politicilor de recrutare şi practicilor
manageriale în acest domeniu de activitate care sunt afectate de o serie de
constrângeri sau de numeroşi factori externi şi interni, cum ar fi:
- condiţiile şi schimbările de pe piaţa muncii, deoarece manifestările
şi modificările în timp ale acesteia au o influenţă deosebită asupra recrutării
personalului. Astfel, politicile de recrutare sunt afectate de unele schimbări
relevante în situaţia pieţei muncii precum: tendinţele demografice, intrarea pe
piaţa muncii a forței de muncă feminină sau de vârsta înaintată;
- capacitatea sistemelor de pregătire şi dezvoltare a RU, precum şi
modelele educaţionale care au impact deosebit asupra procesului de recrutare;
- atracția zonei, precum și beneficiile adiționale sau facilitățile locale
- cadrul legislativ sau juridic pentru a se evita deciziile sau practicile
ilegale de angajare, precum și discriminările de orice natură;
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- sindicatele care au un rol activ în procesul de asigurare cu personal,
care prin anumite prevederi ale contractului colectiv de muncă pot influența
procesul de recrutare a RU;
- imaginea sau reputația organizației, care poate atrage sau respinge
potențialii candidați;
- preferințele potențialilor candidați pentru anumite domenii de
activitate, pentru anumite organizații sau posturi;
- obiective organizaționale;
- cultura organizațională care prin valorile relevante promovate
influentează dorința de recrutare și angajare;
- politicile și practicile manageriale din domeniul RU;
- criteriile politice, etnice sau de altă natură;
- cerințe obligatorii pe care organizația consideră că trebuie să le
îndeplinească solicitanții posturilor vacante;
- situația economico-financiara a organizației;
- alți factori care pot face ca în procesul de recrutare să apară unele
dificultăți sau care pot mări durata de realizare a acestei activități de personal.
In concluzie, este necesară o analiză completă și complexă a tuturor factorilor.
Particularitățile procesului de recrutare
Angajarea reprezintă un proces bidirecțional, candidatul trebuind să fie mulț
umit de angajatorul său, care oferă postul și recompensele asociate precum și
patronul trebuie să fie mulțumit de candidat.
Prin urmare, recrutarea personalului este un proces de comunicare în
dublu sens, între organizație și candidați, în cadrul căruia atât organizațiile sau
reprezentanții acestora, cât și candidații transmit semnale referitoare la relația
de angajare pentru a realiza comparația necesară între interesele celor două
părți.
Decizia de acceptare a unui loc de muncă este influentată de trei factori
principali:
- factori obiectivi: salariul, natura muncii, localizarea, oportunitățile de
avansare;
- factori subiectivi, adică oamenii sunt atrași către organizații ale căror
imagini și climat organizațional se potrivesc cu personalitatea lor;
- factori de recrutare, candidații tind să se lase influențați de atitudinea
specialistului în recrutare și să asimileze comportamentul acestuia climatului
organizației.
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Condiţiile generale priviind ocuparea
postului vacant:
 Să aibă minimum vârsta de 18 ani (16 ani);
 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 Să aibă starea de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate;
 Să îndeplinească condiţiile de studii
prevăzute postului respectiv;
 Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea
unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea sarcinilor postului respectiv;
 Să câştige concursul sau să fi promovat
examenul organizat pentru ocuparea postului.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
vacant:
 Vechimea în specialitate cerută de specificul
postului;
 Studiile de specialitate necesare pentru
ocuparea postului;
 Necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei
limbi străine
 Necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de
operare/programare pe calculator

O importanță deosebită o
are
realismul
datelor
și
informațiilor care trebuie să aibă
la baza atât opiniile propriilor
angajați,
cât și
compararea
condițiilor specifice organizației
cu cele oferite de organizațiile
concurente pentru a se putea
stabili factorii de atracție pentru
potențialii candidați. In cazul în
care candidatul înțelege greșit
natura muncii sau a organizației,
efectele vor fi la fel de grave ca în
cazul în care patronul înțelege
greșit ce are de oferit candidatul.
In permanență are loc o
confruntare a așteptărilor cu
realitatea. Pentru acest lucru este
de dorit ca în cadrul procesului de
recrutare să se adopte o poziție
de parteneriat între specialistul
care recrutează și potențialul
candidat
pentru
beneficiul
ambelor părți

4.2. Strategii și politici de recrutare.
O etapă deosebit de importantă a procesului de recrutare a personalului o constituie elaborarea strategiilor și politicilor de recrutare prin care se
stabilesc obiectivele urmărite sau se desemneaza concepțiile, codul de conduită
al organizației în domeniul recrutării personalului și comportamentele
specifice acestei activități, precum și ansamblul de atitudini, intenții și
orientări privind recrutarea personalului. Totodată, strategiile și politicile de
recrutare definesc modul în care o organizație î și îndeplinește
responsabilitățile sale în domeniul recrutării personalului, precum și filosofia
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și valorile organizației referitoare la realizarea procesului de recrutare.
Politicile organizaționale au un impact deosebit asupra eficacității procesului
de recrutare a personalului, fiind necesară înțelegerea și interpretarea
corespunzătoare a acestora pentru realizarea unei susțineri cât mai eficiente a
procesului de recrutare.
In practica managerială, strategiile si politicile de recrutare a
personalului diferă de la o organizație la alta, mai ales că acestea trebuie să
răspunda unor obiective numeroase, de multe ori contradictorii.
Astfel, o politică de recrutare trebuie să includă următoarele principii:
- anunţarea în interiorul companiei a posturilor libere;
- răspunderea cu minim de întârziere la toate cererile de angajare;
- informarea potenţialilor angajaţi cu privire la condiţiile şi cerinţele de
angajare pe posturile libere;
- prelucrarea eficientă şi echidistantă a tuturor cererilor de angajare
primite;
- căutarea candidaţilor potriviţi pentru ocuparea postului liber pornind
de la calificarea lor;
- acordarea atenţiei în mod echitabil fiecărei persoane solicitate pentru
interviu;
- evitarea pe cât posibil a discriminărilor privitoare la sex, rasă, vârstă,
handicap fizic etc.
Într-o organizaţie care are un sistem performant de MRU, procesul de
recrutare se desfăşoară într-un cadru complex, fiind corelat de selecţia şi
promovarea personalului.
Recrutarea este influenţată de factori care acţionează pe de o parte în
mediul intern, iar pe de altă parte în mediul extern al organizaţiei.
POLITICA DE RECRUTARE reprezintă codul de conduită al organizaţiei
în acest domeniu şi, după ce această primă etapă a fost stabilită, se poate trece
la conceperea şi punerea în practică a planurilor detaliate şi a procedurilor de
recrutare.
O problemă care se ridică este unde şi cum putem găsi oamenii de care
avem nevoie. Putem considera trei grupe de populaţie din care se poate face
recrutarea:
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Grupe de
populaţie
Populaţia
aptă de
muncă
Populaţia
activă
Mulţimea
celor
recrutaţi

Caracterizare
- include toţi indivizii posibili a fi recrutaţi
- oferă cel mai mare număr de posibili candidaţi
- permite folosirea oricărei metode de recrutare
- sursele de recrutare sunt mai limitate
- metodele de recrutare depind de sursa la care se apelează
- mesajul de recrutare influenţează procesul
- sunt vizate persoanele evaluate pentru selecţie
- este influenţată de reputaţia organizaţiei, de informaţiile puse la
dispoziţia celor interesaţi etc.

Un plan de recrutare poate cuprinde întrebări care generează
o serie de probleme de rezolvat pentru care se întreprind măsuri de acţiune. De
obicei, ele conţin referiri la necesarul cantitativ, calitativ, de timp şi de cost, la
persoanele responsabile pentru îndeplinirea rezultatelor propuse.
Întrebare
Ce posturi suplimentare vor fi
create pe parcursul acestui an ?
Care este fluctuaţia de
personal prognozată pentru
anul în curs ?
Care sunt categoriile de angajaţi
de care este probabil să avem
nevoie?
Câţi angajaţi dintre cei
existenţi sunt gata pentru
promovare ?
Care este situaţia pieţei
externe de muncă: pe plan local
şi pe plan naţional ?
Cât de mult putem cheltui, pe
parcursul acestui an, cu acţiuni
de recrutare?
Care sunt termenele de timp
necesare pentru a satisfice atât
cererea de personal cunoscută,
cât şi pe cea prognozată?
Numărul de personal
necesar pentru derularea
programului de recrutare

Problemă de
rezolvat

Măsuri de acţiune

Pierderea curentă de
personal

Se verifică situaţia
cererii de personal la
nivel de departament/
venituri la buget
Verificare şi raportare
lunară

Tipul de personal
necesar

Se verifică necesarul
estimate de personal

Noi posturi libere

Posibilitatea de a
analiza personal propriu
Posibilitatea de a
utiliza noi candidaţi
Mărimea bugetului de
recrutare

Se verifică rapoartele de
pregătire/evaluare
Departamentul de
personal contactează
agenţiile de plasare/
ziarele etc.
Monitorizarea bugetului

Posibilitatea de a face
recrutări în timp util

Se stabilesc termenele
respective cu
departamentele
în cauză
Eficienţa/credibilitatea
Bugetul de personal
departamentului de
personal
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Recrutarea candidaţilor trebuie să se sprijine pe descrierea generală a
responsabilităţilor principale alocate postului vizat. În acest sens se va alcătui
fişa postului.
Recrutarea candidaţilor este mult simplificată dacă specificaţiile cuprinse
în fişa postului sunt elaborate cu grijă. Se are în vedere o listă detaliată a
sarcinilor pe care le are de îndeplinit persoana care va fi angajată pe postul
vacant. Pe baza acestei liste vor fi identificate calităţile şi calificările necesare
pentru ocuparea postului.
Specificaţia de personal (profilul candidatului) are drept scop formularea
explicită a atributelor pe care trebuie să le posede candidatul la postul vacant,
fiind un rezumat al celor mai importante cunoştinţe, aptitudini şi calităţi
personale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente postului la un
standard acceptabil de performanţă. În acest context, redactarea unei
specificaţii de personal este o sarcină destul de delicată.
În practică, sunt folosite două metode ce constituie o importantă
contribuție la metodologia de recrutare şi selectare a personalului din
organizaţii, asigurând un cadru practic de acţiune şi permiţând evaluatorilor să
efectueze comparaţii unitare între candidaţi și anume:
•
„planul în şapte puncte”, conceput de Alec ce cuprinde:
1. Atribute fizice – condiţii necesare în materie de: sănătate, forţă fizică,
energie şi aspect fizic exterior;
2. Realizări individuale – condiţii necesare în materie de: studii,
pregătire profesională şi experienţă;
3. Nivel general de inteligenţă – exigenţele postului în materie de
capacitate cerebrală şi efort intelectual;
4. Aptitudini speciale – tipurile de aptitudini necesare postului
respectiv;
5. Domenii de interes personal – cele care ar putea influenţa pozitiv
performanţa pe post;
6. Temperament – tipul de personalitate dorit;
7. Circumstanţe speciale – cele pe care postul în cauză le impune
candidaţilor.
- „clasificarea în cinci puncte” a lui Munro Fraser ce cuprinde:
1. Enumerate de Rodger şi aspecte privitoare la stilul vestimentar al
persoanei respective, modul de exprimare, manieirele şi reacţiile la stimuli
exteriori.
2. Cunoştinţe sau aptitudini dorite – în această categorie intră studiile,
experienţa profesională şi instruirea;
3. Inteligenţă nativă – se referă la capacitatea individului de a-şi folosi
inteligenţa într-o gamă diversă de situaţii şi se aplică în special candidaţilor
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care nu posedă decât puţine certificări oficiale de competenţă, avându-se în
vedere potenţialul acestora;
4. Motivaţia – aspectul personalităţii umane care ne determină să
urmărim un anumit scop;
5. Capacitatea de adaptare – se referă la calităţile emoţionale ale
persoanei în cauză: stabilitate afectivă, maturitate şi posibilitate de a face faţă
stresului.
Criterii, metode şi surse de recrutare
Este indicat să se alcătuiască o listă de criterii a comportamentelor
indispensabile şi a aptitudinilor cerute pentru îndeplinirea cu succes a
atribuţiilor postului vizat şi a situaţiilor particulare sau deosebite cu care
titularul se poate confrunta. Un exemplu în acest sens se redă mai jos:
Tipul de criterii
Lista de criterii
A
bsolute

Observații
descrierea
fiecărui caz

Relative

Starea civilă
Sex
Vârstă
Stagiu militar
Situația familială
Domicilui
Permis auto
Formarea profesională
Nivelul studiilor
Specializările
Experiența profesională
Perioada
Domeniul de activitate
Contextul întreprinderii
și postului
Competențe profesionale
Tehice
Umane
Organizaționale
Caracteristici profesionale
Personalitate
Mobilitate geografică
Disponibilitate
Remunerare
Nivel
Formă (fixă, variabilă)
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Anunţul de angajare
este elaborat pe baza
specificaţiei de personal şi
fişei postului. Atunci când
oferta de forţă de muncă
este deficitară, anunţurile
trebuie să fie capabile să-i
atragă
pe
potenţialii
candidaţi, în primul rând
pentru a-i informa asupra
principalelor caracteristici
ale postului în cauză.
Totodată, anunţul trebuie
să fie clar formulat, astfel
încât să nu existe dubii sau
neînţelegeri cu privire la
conţinutul
postului
şi
calităţile sau calificările
necesare pentru ocuparea
lui.
În
principiu,
anunţurile de angajare se
pot împărţi în două
categorii de bază:
Anunţurile
în
chenar de prezentare
sunt tipărite în cadrul unui
chenar separat de restul
paginii, ceea ce permite
includerea
emblemei
companiei, precum şi a unui
scurt comentariu cu privire
la postul respectiv sau la
compania care dă anunţul.
Anunţurile de mică
publicitate
reprezintă

Ghid pentru conceperea unui anunţ publicitar
1. Citiţi anunţurile existente în presă pentru
posturi similare celor vizate de dvs.;
2. Atunci când urmăriţi astfel de anunţuri, fiţi atent
la:
- dimensiuni
- frecvenţa apariţiilor
- salariile oferite;
3. Concepeţi anunţul cât mai dinamic şi mai
atractiv. Feriţi-vă de texte plictisitoare, anoste;
4. Nu includeţi în anunţ decât condiţii referitoare
la experienţa, educaţia şi calificările
necesare viitorului angajat. Dacă veţi menţiona
tipul de personalitate pe care îl vizaţi, practic vă
veţi crea un dezavantaj: candidaţii care nu
întrunesc condiţiile vor căuta cu siguranţă să vă
păcălească, iar aprecierea dvs. va fi mult
îngreunată;
5. Alegeţi una sau două dintre caracteristicile
pozitive ale firmei dvs. (cu dezvoltare rapidă,
dinamică etc.)
6. Scrieţi câteva cuvinte despre posibilităţile de
promovare, despre salariul stimulativ sau despre
orice alte beneficii pe care candidaţii le-ar avea,
dacă ar lucra pentru dvs.;
7. Denumiţi cât mai atractiv postul vizat;
8. Pentru a recruta cât mai mulţi candidaţi, daţi
anunţul în ziare cu tiraj mare, ce apar în
oraşele mari. Menţionaţi însă locul unde angajaţii
îşi vor desfăşura activitatea, pentru a evita să fiţi
contactat de persoane care nu doresc să facă
naveta;
9. Scopul dumneavoastră este de a atrage cât mai
mulţi candidaţi competenţi. Precizaţi foarte precis
minimele cerinţe referitoare la post, pentru a nu
pierde timpul cu persoane incomplet calificate sau
chiar necalificate;
10. Menţionaţi în final orice cerinţe speciale
(modul în care trebuie făcută înscrierea, ultima
dată pentru înscriere etc.)
11. Nu vă faceţi probleme dacă anunţul publicat nu
dă roade imediat. Schimbaţi periodic forma
anunţului, insistând până când găsiţi exact
persoanele dorite.
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înşiruiri de posturi vacante, prin care se oferă date concise cu privire la tipul
postului şi la mărimea salariului.
Formularul de înscriere - formular din care reiesă clar informaţiile
necesare pentru a determina abilităţile şi motivaţia candidaţilor pentru jobul
anunţat.
Probele de concurs - Pentru a nu da curs aprecierilor subiective,
examinatorii vor stabili şi vor face cunoscute din timp activităţile şi modalităţile
de probă.
Luarea deciziilor - Înainte de susţinerea interviului de preselecţie sau a
celor de selecţie, se va decide cum se va lua decizia finală: în unanimitate, prin
consens, prin vot etc.
Cele mai utilizate metode pentru recrutarea personalului, în vederea
selecţiei, sunt următoarele:
1. activarea departamentului de resurse umane pentru identificarea
propriilor salariaţi, în vederea recrutării pentru selecţie pe alte posturi decât
cele pe care le ocupă la momentul dat;
2. publicitatea (mediatizarea) directă şi indirectă;
3. activarea cercului de persoane şi organizaţii din anturajul
firmei/organizaţiei;
4. activarea propriilor consilieri şi recrutori care consultă direct diferite
medii;
5. activarea departamentului de marketing al organizaţiei;
6. consultarea membrilor clubului organizaţiei - are rolul de a identifica
personal calificat pentru posturile vacante, în condiţii de cofidenţialitate;
7. analiza tuturor cererilor individuale de muncă adresate voluntar
departamentului de resurse umane al organizaţiei.

4.3. Medii de recrutare și selecția RU.
SELECŢIA este în mare măsură un proces biunivoc, în sensul că nu numai
organizaţia face o evaluare, ci şi invers. Poate fi privită ca un proces de
marketing.
Principalele etape ale procesului de selecţie sunt:
- trierea formularelor de cerere sau a CV-urilor;
- întocmirea unei liste finale (restrânse) cu candidaţii;
- invitarea acestor candidaţi la interviu;
- desfăşurarea interviurilor şi a testărilor auxiliare, când este cazul;
- elaborarea şi confirmarea unei oferte atractive;
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- anunţarea în scris a candidaţilor respinşi;
- informarea managerilor în legătură cu deciziile luate.
A. Formularele de cerere
Unul dintre cele mai mari avantaje pe care le oferă formularele de cerere
este că înformaţiile despre candidaţi vin într-un format standard, fie că este
vorba de un CV sau de o cerere tip de angajare pe care organizaţia o pune la
dispoziţia candidatului pentru a o completa şi a o remite. Alte firme, cer pe
lângă aceste formulare şi o scrisoare de intenţie, de candidatură, de motivaţie
etc., recomandări de la foste locuri de muncă.
B. Memoriul de activitate (CV-ul)
Curriculum vitae este documentul prin care candidatul îşi prezintă
propria biografie prin prisma detaliilor necesare pentru a primi postul dorit. El
presupune o combinaţie între două elemente:
1. informaţii standard/de rutină cu privire la candidat:
- nume, adresă, nunmăr de telefon
- vârstă, stare civilă;
- studii: gimnaziale/de liceu sau colegiu/facultate etc.;
- certificări: diplomă de bacalaureat, diplomă universitară, postuniversitară, alte certificate de absolvire, diplome şi titluri;
- calitatea de membru al unei asociaţii profesionale.
2. informaţii personalizate:
- informaţii privitoare la biografia profesională;
- domenii de interes;
- factorii de motivaţie.
C. Testele de selecţie sunt foarte variate şi utilizarea lor urmăreşte, în
general, cunoaşterea punctelor slabe ale candidatului, care pot fi restricţii
pentru postul respectiv, şi stabilirea unei anumite ierarhii a aptitudinilor
candidatului, evidenţiindu-se acelea care sunt cerute de postul vacant.
Cele mai folosite teste în selecţia de personal sunt:
• testele de inteligenţă - evaluează aptitudinea unei persoane de a
desfăşura o gamă largă de activităţi, într-o diversitate de situaţii; ele se folosesc
mai ales în cazul angajării persoanelor tinere, fără experienţă, dar şi a cadrelor
de conducere;
• testele de abilităţi specifice - se utilizează pentru măsurarea altor
aptitudini, cum ar fi cele motrice, senzoriale, muzicale ş.a., necesare în
desfăşurarea unor activităţi anume;
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• testele de cunoştinţe - sunt folosite atunci când este necesară o triere
"masivă" a candidaţilor, iar informaţiile cuprinse în curriculum vitae nu sunt
suficiente pentru departajare; sunt utile atunci când este necesară evaluarea
cunoştinţelor acumulate de către candidat, însă ele pot fi aplicate şi în cazul
selecţiei unor manageri; în această categorie intră şi probele de lucru;
• testele de personalitate - au drept scop stabilirea trăsăturilor care sunt
direct legate de succesul într-o anumită activitate; ele include întrebări
deschise, dând posibilitatea angajatului să exprime o părere despre o anume
situaţie sau să explice cum ar reacţiona în diferite situaţii;
•testarea comportamentului de grup sau discuţiile de grup ("assessment")
- sunt utilizate pentru a evalua comportamentul individului în cadrul unor
şedinţe de grup, modul de comunicare şi de analiză şi contribuţia la generarea
comportamentului de grup;
• testele medicale - sunt, în unele cazuri, cerute de lege (mai ales în
industrii cu un anumit grad de periculozitate, în activităţile în care se
manipulează alimente ş.a.); ele se impun în special acolo unde postul cere
anumite calităţi fizice - forţă, o vedere bună, auz, capacitate de a sta continuu în
picioare, rezistenţă - şi oriunde sănătatea şi siguranţa clienţilor sau a
partenerilor de muncă sunt implicate.
D. Cererea de angajare
Cererea de angajare poate fi utilizată ca bază de discuţie pentru interviu,
dat fiind că reprezintă cea mai completă colecţie de date în legătură cu
candidatul, disponibilă înainte de interviu. În general, aceste formulare sunt de
două tipuri, şi anume: formulare „închise”, folosite pentru posturile de
executanţi care nu necesită calificare şi pentru posturile funcţionăreşti, şi
formulare „deschise”, care cer candidaţilor să exprime opinii şi judecăţi,
precum şi să furnizeze unele date de rutină, folosite pentru posturile de
conducere, de decizie şi de specialitate.
E. Interviul de angajare şi concluziile angajării
Dacă formularul de cerere constituie elemetul central al primei etape din
cadrul procesului de selecţie, interviul reprezintă echivalentul acestuia din
etapa următoare. Deşi este o metodă foarte utilizată la angajare, este totuşi
controversată, pentru că implică mult subiectivism în procesul de evaluare a
candidaţilor. Însă, deocamdată, este singura metodă prin care candidatul poate
intra în contact direct cu organizaţia şi se poate prezenta altfel decât într-o
manieră formală.
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În practică există o multitudine de forme de susţinere a interviurilor,
diferenţele fiind date de rigiditatea întrebărilor, de numărul intervivatorilor, de
profunzimea discuţiei etc. Frecvent, sunt folosite patru tipuri, şi anume:
1. Interviul structurat – întrebările sunt planificate dinainte şi sunt
adresate fiecărui candaidat în aceeaşi ordine.
2. Inteviul nestructurat – permite candidatului să se exprime liber, dar nu
permite observarea comportamentului candidatului în situaţii directe sau
stresante.
3. Interviul semistructurat – se axează pe stabilirea unei relaţii directe
între cel care recrutează şi candidat, realizându-se între aceştia un schimb de
idei.
4. Interviul situaţional – propune fiecărui candidat aceeaşi situaţie şi
aceleaşi întrebări, permiţând evaluarea răspunsurilor pe baza unei grile
prestabilite, este însă costisitor şi necesită mult timp pentru compilarea
întrebărilor.
Ca tehnici de intervievare sunt folosite cu precădere interviul faţă în
faţă şi interviurile succesive.
Cât priveşte intervievarea faţă în faţă, aceasta este considerată cea mai
eficientă metodă din punct de vedere al recrutantului, deoarece permite
obţinerea unui volum mare de informaţii.
În cazul interviurilor succesive, candidatul este supus mai multor
interviuri faţă în faţă cu interlocutori diferiţi, cu funcţii şi obiective diferite.
Pentru realizarea unei imagini corecte asupra candidatului este esenţial să se
precizeze identitatea fiecărui interlocutor şi rolul exact în recrutare.
O altă tehnică de intervievare este interviul luat unui grup, care
presupune intervievarea în acelaşi timp a unui anumit număr de candidaţi. Este
utilizat cu precădere pentru a economisi timp sau pentru a crea o atmosferă de
competiţie.

4.4. Interviul de selecție.
Scopul interviului este acela de a obţine şi evalua informaţii despre un
candidat, informaţii care să permită o previzionare eficientă a performanţei
viitoare a acestuia şi o comparare cu previziunile despre ceilalţi candidaţi.
Pregătirea atentă a interviului este esenţială, iar aceasta înseamnă să se
studieze atent specificaţia de personal şi datele candidatului.
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În această etapă este necesar să fie identificate acele particularităţi ale
candidatului care nu corespund pe deplin specificaţiei, pentru a putea fi
cercetate mai în profunzime pe durata interviului.
Sunt trei întrebări fundamentale la care trebuie răspuns în această
etapă:
1. Care sunt criteriile pe baza cărora vor fi selectaţi candidaţii? – instruire,
experienţă, calificare, abilităţi, atitudine etc.
2. Ce altceva ar mai trebui să descopăr la interviu pentru a mă asigura că
persoana respectivă îndeplineşte criteriile de selecţie? (ex: în cazul în care
candidatul nu are suficientă experienţă)
3. Ce informaţii suplimentare, pe care le pot obţine la interviu, mă vor
ajuta să îmi formez o imagine reală asupra candidatului?
Pregătirea interviului trebuie să includă alcătuirea unei liste cu întrebări
care să acopere criteriile de selecţie stabilite anterior.
Abordarea interviului
Cel mai des întâlnite tipuri de intervievare sunt: interviul biografic şi
interviul structurat.
Interviul biografic constă în abordarea în ordine cronologică a educaţiei
şi experienţei candidatului, plecând de la instituţia de învăţământ absolvită şi
trecând prin fiecare post ocupat până în prezent.
În acest tip de interviu se pune accentul pe cele mai recente sau pe cele
mai relevante poziţii ocupate de către persoana intervievată.
Interviul structurat este de două feluri:
bazat pe situaţii ipotetice – presupune folosirea unor întrebări care să
îl pună pe candidat în diverse situaţii ipotetice asemănătoare situaţiilor reale
care pot apărea în cadrul postului pentru care se efectuează selecţia.
bazat pe competenţe – acest tip de interviu are la bază convingerea că
performanţa trecută şi comportamentul anterior sunt cele mai bune dovezi
pentru previzionarea performanţei şi comportamentului în viitor.
Pentru fiecare criteriu de selecţie se pregătesc întrebări care cer să
descrie situaţii trecute, modul în care au fost abordate de către candidat şi
rezultatele obţinute.
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Tehnici de intervievare
Putem considera interviul ca fiind o conversaţie derulată cu un scop
precis. De aceea pentru a afla cât mai multe informaţii, candidatul trebuie
încurajat să vorbească.
Recomandări:
Puteţi folosi următoarele tipuri de întrebări:

deschise

închise

probatoare

ipotetice

comportamentale

despre competenţe

despre motivare

de legătură

de verificare.

Utilizaţi un ghid de interviu structurat şi luaţi notiţe. Cei care
lucrează în acest fel recunosc mai uşor datele care fac deosebirea dintre
candidaţii potriviţi pentru un job faţă de cei nepotriviţi. De asemenea, reuşesc
mai bine să îşi amintească informaţii după interviu.

Notaţi răspunsurile candidaţilor, nu interpretarea personală sau
evaluarea candidaţilor. Se creează un efect de halou. Este preferabilă notarea
frazelor cheie, utilizând cuvintele celui intervievat,

Aşteptaţi terminarea interviului pentru luarea deciziei.
Intervievatorii neexperimentaţi au tendinţa de a accepta sau de a respinge un
candidat după patru sau cinci minute. Aceasta arată că intervievatorii iau
decizia după datele din formularul de interviu, înfăţişarea candidatului şi
impactul iniţial cu candidatul. Se formează o primă impresie prea rapidă pentru
a fi exactă. Aceasta înseamnă că majoritatea timpului rămas pentru interviu,
este pierdut.

Fiţi atenţi la presiunile care se exercită asupra dumneavoastră şi
care vă pot influenţa decizia şi încercaţi să le controlaţi. Necesitatea ocupării
urgente a unui post vacant şi timpul scurt pentru interviu tind să influenţeze
decizia intervievatorului, în favoarea candidatului.

Candidaţii interni au un avantaj prin faptul că ei cunosc deja
organizaţia şi ar putea cunoaşte preferinţele sau prejudecăţile
intervievatorilor. Această situaţie necesită atenţie atunci când există atât
candidaţi interni cât şi externi pentru un post.
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Folosiţi un proces sistematic. Verificaţi informaţiile pe care le-aţi
primit despre persoană în comparaţie cu specificaţiile pe care le-aţi făcut
înainte de interviu. Acest proces se numeşte validare. Lipsa de informaţii poate
conduce la alegeri greşite. Ideal ar fi să reintervievaţi candidaţii, atunci când
lipsesc date, dar dacă acest lucru este imposibil, atunci vor fi luate în
considerare doar informaţiile care sunt disponibile pentru toţi candidaţii.

De câte ori este posibil, analizaţi modul în care realizaţi, după
încheierea interviului, performanţa dumneavoastră. Acest lucru trebuie să îl
faceţi în mod regulat pentru a vă îmbunătăţi sau a menţine la un standard
ridicat al calitatea selecţiei. În acest sens vă ajută un ghid pentru efectuarea
selecţiei.
Alte metode de selecţie
Centrele de evaluare (assesment centres). Reprezintă o metodă
complexă de evaluare, care presupune utilizarea, pe lângă interviul clasic, a
unor exerciţii şi simulări de rol, generatoare de informaţii cu privire la
capabilităţile specifice postului.
Testele psihologice sau comportamentale. Testele de selecţie au ca scop
furnizarea de informaţii mai valide şi mai fidele realităţii cu privire la nivelul de
inteligenţă, caracteristicile de personalitate, abilităţile, aptitudinile şi
realizările unui candidat la angajare, în comparaţie cu cele care pot fi obţinute
într-un interviu.
Proba de lucru. Această metodă presupune punerea candidatului în
situaţia de a realiza o sarcină de lucru reală sau cât mai aproape de cea reală.
Referinţele. Scopul obţinerii de referinţe este de a se dobândi, în mod
confidenţial, informaţii concrete despre un posibil angajat şi opinii în legătură
cu caracterul său şi compatibilitatea cu munca pe un anumit post.

4.5. Angajarea și integrarea personalului.
O dată încheiat procesul de selecţie, prin luarea deciziei finale, se va
proceda la întocmirea formalităţilor de angajare a persoanei selectate.
Angajarea se va face respectând legislaţia în vigoare; de regulă, aceasta se
realizează prin încheierea unui contract de muncă, pe durată determinată sau
nedeterminată, respectându-se condiţiile stabilite în timpul interviului. În
acelaşi timp, clauzele contractului individual de muncă vor trebui să respecte
prevederile contractului colectiv de muncă (încheiat la nivelul întreprinderii
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sau la nivel de ramură de activitate) şi ale legislaţiei în domeniul muncii şi
protecţiei sociale.
Noul angajat va trebui "introdus" în cadrul organizaţiei, în grupul de
muncă şi la locul său de muncă; din acest moment se poate vorbi despre
integrarea noului venit.
Integrarea reprezintă procesul de acomodare a noilor angajaţi cu
condiţiile specifice ale activităţii firmei, ale compartimentului şi locului de
muncă. Ea reprezintă un proces social deosebit de important, cu efecte majore
asupra performanţelor în muncă ale personalului şi asupra satisfacţiei acestuia.
Adeseori, noul angajat este integrat în mod informal şi neoficial cu
ajutorul colegilor săi apropiaţi, dar aceştia îi pot oferi informaţii eronate sau
incomplete; aceasta este una din raţiunile pentru care integrarea formală din
partea organizaţiei este foarte importantă. Un program de integrare bine pus la
punct are un impact imediat şi trainic asupra noului angajat şi îi influenţează
pozitiv performanţa la locul de muncă.
Unii autori sunt de părere că integrarea începe, de fapt, încă din perioada
de selecţie, în care candidatul ia cunoştinţă despre unele aspecte generale
privind organizaţia, despre îndatoririle sale, condiţiile de muncă şi de plată şi
intră în contact cu anumite persoane din conducerea firmei. Aceasta nu exclude,
în nici un caz, necesitatea elaborării unui program de integrare.
Integrarea profesională are în vedere, în primul rând, familiarizarea cu
noul loc de muncă şi, de aceea, noul angajat trebuie să primească toate
informaţiile de care are nevoie. În al doilea rând, integrarea trebuie să faciliteze
acomodarea noului angajat cu grupul de muncă şi, în al treilea rând, aceasta
trebuie să urmărească crearea unei atmosfere de siguranţă, confidenţialitate şi
apartenenţă, astfel încât noul angajat să-şi dobândească în-o crederea în
propria capacitate de a îndeplini sarcinile postului.
Responsabilitatea integrării noului angajat revine şefului ierarhic şi
departamentului de resurse umane. Primului îi revine sarcina informării
salariatului privind condiţiile locului de muncă, natura sarcinilor, prezentării
noilor colegi şi urmăririi procesului de integrare. Departamentul de resurse
umane va iniţia şi coordona programul de integrare şi, eventual, va pregăti
managerii în scopul îndrumării şi integrării noilor angajaţi.
Practic, integrarea profesională se poate realiza prin diverse metode,
menţionate în programul de integrare al fiecărui nou angajat, dintre care
amintim:
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 vizita în întreprindere, condusă eventual de şeful ierarhic, care îi va
prezenta noului angajat activitatea acesteia, structura sa şi mai ales
compartimentele cu care va colabora;
 oferirea de informaţii necesare bunei îndepliniri a sarcinilor; chiar şi un
surplus de informaţii poate fi dăunător, deoarece noul angajat poate scăpa
detalii importante sau poate reţine greşit unele date;
 menţinerea unui dialog permanent între angajat şi şeful său ierarhic;
 oferirea unei "mape de întâmpinare", care să includă: structura
organizatorică a firmei, diverse facilităţi (economice, sociale, culturale etc.)
oferite de firmă, programul zilnic de lucru, lista cu telefoanele de interior sau
ale partenerilor de afaceri din afară, formalităţile privind evaluarea (date,
forme, proceduri), date despre prevenirea accidentelor, regulamentele
întreprinderii, ziarul propriu al firmei şi altele;
 desemnarea unui mentor - un coleg mai experimentat, care să-l ajute
 pe noul angajat în înţelegerea activităţii firmei şi a compartimentului,
 a sarcinilor, să-l încurajeze în munca sa, în demonstrarea propriilor
 calităţi şi aptitudini, pentru a putea contribui efectiv la succesul
 grupului de muncă din care face parte şi al firmei.
Integrarea poate fi considerată încheiată în momentul în care noul angajat a
ajuns la capacitatea sa maximă de îndeplinire a sarcinilor postului respectiv;
aceasta se poate întâmpla după câteva luni sau chiar un an de la angajare, în
funcţie de experienţa persoanei, de complexitatea muncii sale, dar şi de
eficienţa programului de integrare. Aceasta din urmă poate fi evaluată prin
urmărirea feed-back-ului integrării, care se realizează prin diverse proceduri:
completarea unor chestionare nesemnate de către noii angajaţi; interviuri
periodice cu aceştia; discuţii în grup cu noii angajaţi şi altele. Controlul
procesului de integrare revine în totalitate departamentului de resurse umane.

4.6. Contractual individual de muncă.
Noţiunea, elementele şi trăsăturile specifice ale contractului
individual de muncă
Conform art. 10 din Codul muncii: “Contractul individual de muncă este
înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze
o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte
regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile
de muncă prevăzute de Codul muncii, de alte acte normative ce conţin norme
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ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la
timp şi integral salariul. (Anexă)
Elemente esenţiale ale contractului individual de muncă:
 părţile contractante;
 prestarea muncii;
 elementul temporal al contractului individual de muncă;
 plata salariului;
 subordonarea salariatului faţă de angajator.
Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă se pot rezuma
astfel:
 act juridic bilateral, guvernat de principiul libertăţii de voinţă;
 numit, adică reglementat prin normele dreptului muncii;
 nu poate avea decît două părţi, respectiv salariatul şi angajatorul
(unitatea), pluralitatea de subiecte, în aceste condiţii, este exclusă (activă
sau pasivă);
 obligaţia salariatului este de a face (de a munci) şi trebuie executată în
natură;
 sinalagmatic drepturile unei părţi îşi au cauza juridică în obligaţiile
celeilalte părţi;
 oneros, fiecare parte urmăreşte să-şi procure un avantaj;
 comutativ, ambele prestaţii, munca şi salariul, sunt cunoscute de la
început;
 personal (intuitu personae) cu privire la fiecare dintre părţile sale, ca
urmare, instituţia reprezentării nu-şi găseşte acoperire legală în cadrul
raporturilor juridice de muncă;
 cu executarea succesivă, ceea ce înseamnă că executarea lui se realizează
în timp;
 consensual, încheindu-se prin simplul acord de voinţă al părţilor
contractante;
 se încheie numai în formă scrisă (art. 58 alin. 1 din CM al RM).
Tipurile contractelor individuale de muncă
Deşi Codul Muncii nu face trimitere expresă la tipurile contractelor
individuale de muncă, putem face o enumerare a acestora, reieşind din
diferitele prevederi din actul normativ principal în domeniul muncii.
În Codul Muncii, avem următoarele tipuri de contracte:
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a)contract individual de muncă cu durată nedeterminată – care este
încheiat pe o durată nedeterminată.;
b) contract individual de muncă cu durată determinată ce nu
depăşeşte 5 ani – care e încheiat pe o durată stabilită de timp;
Conform cap. III al Codului Muncii R. M., avem contracte de:
a) ucenicie – angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie
cu o persoană în vîrstă de pînă la 30 de ani care este în căutarea unui
loc de muncă şi care nu are o calificare profesională.
b) formare profesională – salariatul se obligă să urmeze cursurile de
formare profesională şi să muncească în subordinea angajatorului
respectiv.
Formare profesională – orice proces de instruire în cadrul căruia un
salariat, avînd deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele
profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al
specialităţii de bază sau prin deprinderea unor metode sau procedee noi
aplicate în cadrul specialităţii respective.
În dependenţă de repartizarea timpului de muncă, putem deduce din
prevederile art. 98-99, următoarele tipuri de contracte:
a) contracte cu durata de muncă de 5 zile pe săptămînă – repartizarea
timpului de muncă în cadrul săptămînii este, de regulă, uniformă şi
constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
b) contracte cu durata de muncă de 6 zile pe săptămînă – la unităţile
unde, ţinîndu-se cont de specificul muncii, introducerea săptămînii de
lucru de 5 zile este neraţională, se admite, ca excepţie, stabilirea, prin
contractul colectiv de muncă şi/sau regulamentul intern, a săptămînii de
lucru de 6 zile cu o zi de repaus.
Cu titlu de drept comparat în legislaţia română avem următoarele tipuri
de contracte individuale de muncă:
a) contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeteminată
(cele mai frecvent utilizate)
b) contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată
(prin excepţie de la primul tip).
Excepţiile privind contractele de muncă pe perioadă determinată sunt:
• înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă,
cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
• creşterea temporară a activităţii angajatorului;
• desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
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• în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise
cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de
muncă;
După criteriul timpului pot fi:
a) contracte individuale de muncă cu normă întreagă de 8 ore
b) contracte individuale de muncă cu timp parţial.
Acest tip de contracte pot fi încheiate pe perioadă nedeterminată sau
determinată, după caz.
După locul unde se desfăşoară activitatea pot fi:
a) contracte individuale de muncă încheiate pentru o activitate ce se
desfăşoară la sediul societăţii sau în alte incinte ale societăţii.
b) contracte individuale de muncă încheiate pentru activitate ce se
desfăşoară la domiciliul salariatului.
Exemplu: manufactură, meşteşugăritul etc.
Pentru munca prestată la domiciliul salariatului acesta beneficiază de aceleaşi
drepturi ca şi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediul societăţii.
Încheierea contractului individual de muncă
Încheierea contractului individual de muncă reprezintă „acea operaţiune
juridică, consecinţă a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului
de voinţă a celor două părţi: salariat şi angajator.
Pentru încheierea contractului individual de muncă se cer a fi îndeplinite
următoarele condiţii:
1.Condiţii comune şi altor contracte (civile):
• capacitatea părţilor – capacitatea deplină a persoanei de a încheia un
contract individual de muncă se dobîndeşte la împlinirea vîrstei de 16 ani. Cu
titlu de excepţie, persoana fizică poate încheia un contract de muncă şi la
împlinirea vîrstei de cincisprezece ani, cu acordul părinţilor sau al
reprezentanţilor legali, dacă nu îi este periclitată sănătatea, dezvoltarea şi
pregătirea profesională.
Angajatorul persoană juridică poate încheia contracte individuale de
muncă din momentul dobîndirii personalităţii juridice, adică din momentul
înregistrării de stat a persoanei juridice respective.
Angajatorul persoană fizică poate încheia contracte individuale de muncă
din momentul dobîndirii capacităţii depline de exerciţiu, adică la împlinirea
vîrstei de 18 ani.
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• Consimţămîntul – care trebuie să fie valabil,să vină de la o persoană cu
discernămînt,să exprime intenţia de a produce efecte juridice şi nu trebuie să
fie afectat de vreun viciu de consimţămînt;
• obiectul – prestarea muncii de către salariat trebuie să fie posibilă în
condiţii licite. Adică, este interzisă încheierea unui contract individual de
muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau amorale;
• cauza – este elementul subiectiv şi constă în scopul urmărit de fiecare
parte prin încheierea contractului individual de muncă: pentru salariat,
obţinerea resurselor financiare necesare asigurării nivelului de trai şi,
respectiv, pentru angajator realizarea unui anumit profit.
2.Condiţii specifice:
• privind pregătirea profesională – stabilind prin lege condiţiile care
trebuie îndeplinite în vederea încadrării în fiecare funcţie (profesie), legiuitorul
urmăreşte ca şi pe această cale să se contribuie la repartizarea judicioasă a
cadrelor.
Astfel, prin mai multe acte normative sunt stabilite condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească persoanele, care se află în căutarea unui post vacant
de lucru, şi care privesc pregătirea profesională, studii, vechimea în muncă,
promovarea unui examen sau concurs etc.
Persoana poate fi admisă în profesia de avocat cu îndeplinirea
următoarelor condiţii:
• are studii licenţiate în drept
• a efectuat un stagiu profesional în termen de pînă la 5 ani;
• a susţinut examenul de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a
profesiei de avocat.
Dacă persoana şi-a obţinut teza de doctorat în drept, acesta nu mai are
nevoie să îndeplinească a II-a condiţie enumerată mai sus.
În caz de refuz de angajare la lucru, candidatul este în drept să ceară de la
angajator motivarea acestuia în forma scrisă. În cazul în care angajatorul n-a
invocat motive temeinice (obiective), candidatul poate, să conteste refuzul
angajatorului de a încheia contractul individual de muncă în instanţa de
judecată.
Angajarea pe bază de concurs constituie o modalitate de verificare
obligatorie a aptitudinilor şi cunoştinţelor persoanelor care se încadrează şi
promovează, în special, la organele executive şi la instituţii bugetare.
Concursul
include
următoarele
metode
şi
tehnici
speciale:
Studierea şi concursul documentelor îi permite comisiei să selecteze candidaţii
în baza documentelor prezentate.
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Conversaţia individuală constă în selectarea informaţiei prin comunicarea
directă cu participantul la concurs.
Testarea include probe ce permit aprecierea calităţilor personale şi
profesionale,
necesare
pentru
ocuparea
funcţiei
vacante.
Proba practică ,realizarea unui test în dependenţă de specificul muncii pentru
ilistrarea aptitudinilor viitorului angajat.
• condiţiile de studii;
• promovarea unui examen sau concurs ş.a.
3.Condiţiile comune ale contractului individual de muncă. Părţile
contractului individual de muncă sunt angajatorul şi salariatul.
Procedura generală de încheiere a contractului individual de muncă,
menţionăm faptul că persoana care se angajează prezintă angajatorului
următoarele documente:
• buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
• carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează
în cîmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
• documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
• diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea
specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
• certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţie.
Încheierea contractului individual de muncă este condiţionată, în anumite
cazuri, de obţinerea prealabilă a cazierului judiciar. Astfel, la angajarea în
organul vamal, reieşind din prevederile din Legea serviciului în organele
vamale, se prezintă, în mod obligatoriu, cazierul judiciar. În conformitate cu
dispoziţiile CM, se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se
angajează alte documente decît cele prevăzute de Codul muncii.
La încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul persoană
fizică, se cere înregistrarea contractului la autoritatea administraţiei publice
locale (primărie). Obligaţiile privind întocmirea contractului de muncă în formă
scrisă şi înregistrarea acestuia îi revin angajatorului persoană fizică.
Angajatorul persoană fizică nu are dreptul să facă înscrieri în carnetele de
muncă ale salariaţilor şi să perfecteze carnete de muncă pentru persoanele care
se angajează pentru prima dată. În acest caz, perfectarea şi înscrierile în
carnetele de muncă se vor realiza de către autoritatea administraţiei publice
locale, care a înregistrat contractul individual de muncă.
Angajarea în muncă se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia,
hotărîrea) angajatorului, care este emis în baza contractului individual de
muncă negociat şi semnat de părţi. Pentru toate categoriile de salariaţi se
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întocmeşte fişa personală care este un document referitor la resurse umane
care se perfectează în mod obligatoriu. Unitatea este obligată să aducă la
cunoştinţă salariatului, prin depunere de semnătură în fişa personală, orice
înscriere efectuată în carnetul de muncă în temeiul ordinului (deciziei) de
angajare, transferare sau concediere.
Conţinutul şi executarea contractului individual de muncă
Conţinutul contractului individual de muncă constituie o totalitate a
condiţiilor care determină drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor
contractante.
Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă şi va cuprinde
următoarele clauze generale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

numele şi prenumele salariatului;
datele de identificare ale angajatorului;
durata contractului;
data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
atribuţiile funcţiei;
riscurile specifice funcţiei;
drepturile şi obligaţiile salariatului;
drepturile şi obligaţiile angajatorului;
condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel
tarifar şi suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale;
j) compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii
grele, vătămătoare şi (sau) periculoase;
k) locul de muncă;
l) regimul de muncă şi de odihnă;
m) perioada de probă, după caz;
n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a
acestuia;
o) condiţiile de asigurare socială;
p) condiţiile de asigurare medicală.
În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în
străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i pune la dispoziţie, în timp
util, toată informaţia prevăzută la art. 49 alin. 1 din CM RM şi,
suplimentar, informaţii referitoare la:
a) durata perioadei de muncă în străinătate;
b) moneda în care va fi retribuită munca, precum şi modalitatea de plată;
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c) compensaţiile şi avantajele în numerar şi (sau) în natură aferente
plecării în străinătate;
d) condiţiile specifice de asigurare.
Este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de
muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în
vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă. De exemplu,
dacă în contractul individual de muncă a fost inserată clauza prin care, în caz
de comitere de către salariat a unei abateri disciplinare, s-au stabilit sancţiunile
disciplinare cu caracter patrimonial, salariatul cointeresat este în drept să se
adreseze în instanţa de judecată în vederea recunoaşterii nulităţii parţiale a
contractului individual de muncă.
Una dintre cele mai importante clauze ale contractului individual de
muncă se consideră durata acestuia. Contractul individual de muncă se încheie,
de regulă, pe durată nedeterminată. Legislaţia muncii consfinţeşte şi o
importantă prezumţie: dacă în contractul individual de muncă nu este stipulată
durata acestuia, se prezumă că contractul a fost încheiat pe o durată
nedeterminată.
Contractul individual de muncă poate fi încheiat şi pe o durată
determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, numai în vederea executării unor lucrări cu
caracter temporar, în următoarele cazuri:
• pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al
cărui contract individual de muncă este suspendat, cu excepţia cazurilor de
aflare a acestuia în grevă;
• pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă
la 2 luni, precum şi în cazul unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor
climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului;
• cu persoanele detaşate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;
• pentru perioada stagierii şi instruirii profesionale a salariatului la o altă
unitate;
• cu persoane care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile
de zi;
• cu persoanele pensionate pentru limită de vîrstă – pe o perioadă de pînă
la 2 ani etc;
Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia
numai în formă scrisă, în caz contrar se consideră a fi încheiat pe o perioadă
nedeterminată.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din CM, salaraţii angajaţi în baza
contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuşi unei
perioade de probă care nu va depăşi:
• 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de
muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
• 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de
muncă mai mare de 6 luni.
Codul muncii al RM prevede posibilitatea încadrării în muncă pe baza
verificării aptitudinilor salariatului prin stabilirea unei perioade de probă de
cel mult 3 luni, iar pentru persoanele cu funcţii de răspundere, de cel mult 6
luni.
În perioada de probă se include timpul efectiv lucrat, ceea ce înseamnă că
perioada aflării în concediu medical şi alte perioade în care salariatul a absentat
de la lucru din motive întemeiate, confirmate documentar, nu sînt incluse în
perioada de probă.
CM al RM conţine interdicţia de a aplica perioada de probă în cazul
încheierii contractului individual de muncă cu:
• tinerii specialişti, absolvenţii şcolilor profesionale polivalente şi ai
şcolilor de meserii;
• persoanele în vîrstă de pînă optsprezece ani;
• persoanele angajate prin concurs;
• persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
• femeile gravide;
• invalizii;
• persoanele alese în funcţii elective;
• persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o
durată de pînă la 3 luni;
Pe durata contractului individual de muncă, nu poate fi stabilită decît o
singură perioadă de probă. Se dă astfel expresie preocupării legiuitorului de a
se evita posibilul abuz de drept din partea angajatorului.
CLAUZE A CONTRACTULUI, CARE POT FI:
Clauza de mobilitate este clauza prin care se permite angajatorului să
dispună de o activitate ce nu presupune un loc stabil de muncă, această
activitate ţinînd de specificul muncii. Aceste este cazul agenţilor de vînzări,
agenţilor de marketing sau agenţilor de asigurări etc.
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Codul muncii al RM conţine inovaţia care rezidă în faptul că salariatul care
acceptă clauza de mobilitate poate beneficia de dreptul la o indemnizaţie
specifică şi (sau) de alte drepturi, conform contractului individual de muncă.
Clauza de confidenţialitate se înţelege acea clauza prin care părţile convin
ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de cel mult 3 luni
(respectiv un an pentru cei care au deţinut funcţii de răspundere) după
încetarea acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă
în perioada executării contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite
de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv sau de cel individual
de muncă.
Clauza de conştiinţă. Includerea unei astfel de clauze în contractul
individual de muncă are drept scop posibilitatea salariatului de a refuza
executarea dispoziţiei primite, dacă este contrară conştiinţei sale. Motivele
inacţiunii pot fi de ordin: religios, moral, politic, ştiinţific sau ţinînd de regulile
de politeţe. De exemplu, refuzul unui jurnalist de a scrie şi publica un articol de
popularizare a unor concepţii ateiste. Codul muncii al Republicii Moldova nu
prevede expres clauza de conştiinţă. În consecinţă, inserarea unei asemenea
clauze rămîne la latitudinea părţilor contractante.
Clauza de stabilitate este o dispoziţie inclusă în contractul individual de
muncă prin care se garantează salariatului menţinerea sa în muncă o perioadă
certă de timp. Prin intermediul său se limitează dreptul angajatorului de a
proceda la concedierea salariatului, care beneficiază astfel de o anumită
siguranţă.
Clauza de risc poate fi utilizată în unele contracte individuale de muncă în
care felul muncii sau locul muncii implică riscuri deosebite pentru salariat.
Asumîndu-şi un astfel de risc (de exemplu, munca în unităţile de circ, în massmedia), salariatul va beneficia, ca urmare a clauzei respective, de o serie de
avantaje: timp redus de muncă, echipament de protecţie, salarii majorate etc.
Clauza de obiectiv, salariatul se obligă să obţină în munca sa un rezultat
cuantificabil, de exemplu, o anumită cantitate de produse, să finalizeze o
anumită lucrare, să colecteze o sumă de bani etc. „Pentru a fi validă, clauza
respectivă trebuie să fie precisă, dar şi realizabilă”.
EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Drepturile şi obligaţiile legate de raporturile de muncă dintre angajator şi
salariat sînt stabilite prin negocieri în contractul colectiv şi în cel individual de
muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
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Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sînt recunoscute prin prezentul
cod. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile
recunoscute
salariaţilor
sau
limitarea
acestora
este
nulă.
În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului unităţii, succesorul
preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării sau
schimbării proprietarului, ce decurg din contractul colectiv de muncă şi din
contractele individuale de muncă. Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este
posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a statelor(grupurilor) de
personal din unitate.
Angajarea se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea)
angajatorului, care este emis în baza contractului individual de muncă negociat
şi semnat de părţi.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de angajare trebuie adus la
cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a
salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a ordinului
(dispoziţiei, deciziei, hotărîrii), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile
lucrătoare.
La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform
prevederilor prezentului cod, angajatorul este obligat:
a) să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de
muncă, cu drepturile şi obligaţiile sale;
b) să-i aducă la cunoştinţă regulamentul intern al unităţii şi contractul
colectiv de muncă;
c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de
securitate antiincendiară şi cu alte reguli de securitate şi sănătate în
muncă.
Modificarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord
suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte
integrantă a acestuia.
Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice
schimbare sau completare ce se referă la:
 durata contractului;
 specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase,
introducerea clauzelor specifice);
 cuantumul retribuirii muncii;
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 regimul de muncă şi de odihnă;
 specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
 caracterul înlesnirilor şi modul lor de acordare dacă acestea sînt
prevăzute în contract;
Locul de muncă poate fi schimbat temporar de către angajator prin
deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea salariatului la alt loc de muncă.
Pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă,
salariatul îşi menţine funcţia, salariul mediu şi alte drepturi prevăzute de
contractul colectiv şi de cel individual de muncă. Trimiterea salariatului în
deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult
60 de zile calendaristice.
Detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o
perioadă de cel mult un an şi se efectuează în temeiul unui contract individual
de muncă distinct pe durată determinată.
În caz de necesitate, perioada detaşării poate fi prelungită, prin acordul
părţilor, cu încă cel mult un an.
Salariatul detaşat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport şi
a celor de cazare, precum şi la o indemnizaţie specială în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv şi/sau cu cel individual de muncă.
Prin detaşare se poate modifica şi specificul muncii, dar numai cu acordul scris
al salariatului.
Salarizarea, în caz de detaşare, va fi efectuată de unitatea la care va lucra
salariatul. În cazul în care aceasta se află în imposibilitate de plată, obligaţia de
retribuire a muncii prestate revine unităţii care a dispus detaşarea cu dreptul
la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat salariatul.
Dacă, la noul loc de muncă, condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă
de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detaşarea,
salariatului şi se vor aplica condiţiile mai favorabile.
Schimbarea temporară a locului şi specificului munci
În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) lit.a) şi b)(
pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru
preîntîmpinarea unei avarii de producţie ori pentru înlăturarea consecinţelor
unei avarii de producţie sau a unei calamităţi naturale şi pentru efectuarea
lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna
funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi energie electrică, de
canalizare, poştale, de telecomunicaţii şi informatică, a căilor de comunicaţie şi
a mijloacelor de transport în comun, a instalaţiilor de distribuire a
combustibilului, a unităţilor medico-sanitare.), angajatorul poate schimba
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temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului
fără consimţămîntul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în
contractul individual de muncă.
Transferul la o altă muncă şi permutarea
Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi
unităţi, cu modificarea contractului individual de muncă, precum şi angajarea
prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o
altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al
părţilor.
Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei
munci mai uşoare, urmează a fi transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia,
la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză acest
transfer, contractul individual de muncă se desface. În cazul în care un loc de
muncă corespunzător lipseşte, contractul individual de muncă va fi desfăcut.
În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul
individual de muncă în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis
de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen
de 3 zile lucrătoare.
Nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul salariatului
permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă
subdiviziune a unităţii situată în aceeaşi localitate, însărcinarea de a îndeplini
lucrul la un alt mecanism ori agregat în limitele specialităţii, calificării sau
funcţiei specificate în contractul individual de muncă. În caz de permutare,
angajatorul emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) care se aduce la
cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.
Suspendarea contractului individual de muncă, încetarea contractului
individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă presupune, în esenţă, o
suspendare a principalelor sale efecte, constînd în prestarea muncii şi plata
salariului. Pe toată durata suspendării contractului individual de muncă,
drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de cele privind prestarea muncii şi
plata salariului, continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin
convenţiile colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual de muncă nu
se prevede altfel.
Indiferent de cauza care a determinat suspendarea contractului individual
de muncă, aceasta din urmă se caracterizează prin aceea că este:
94

• temporară
• parţială.
Caracterul temporar al suspendării rezidă în aceea că cauzele care
împiedică executarea contractului trebuie să fie vremelnice. De exemplu, în caz
de acordare a unui concediu de maternitate, contractul individual de muncă
este suspendat pe un termen de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor
complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 140 de zile calendaristice.
Caracterul parţial al suspendării constă în aceea că ea nu priveşte
totalitatea efectelor contractului de muncă, ci numai o parte, şi anume
prestarea muncii de către salariat şi retribuirea acesteia de către anga-jator. În
consecinţă, în decursul perioadei de suspendare a contractului individual de
muncă, salariatul îşi menţine dreptul la: locul de muncă, la libera asociere în
sindicate, la formare profesională, reciclare şi perfecţionare ş.a.
Suspendarea poate fi:
• Din motive care nu depind de voinţa omului;
• Prin acordul părţilor:
• La iniţiativa unei părţi.
În circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de:
a) concediu de maternitate;
b) boală sau traumatism;
c) carantină;
d) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen
redus sau în serviciul civil;
e) detaşare;
f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea
raporturilor de muncă;
g) trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de
către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la
rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;
h) omiteri, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului
medical;
i) depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care nu
permit îndeplinirea muncii specificate în contractul individual de muncă;
j) cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei în vigoare;
k) prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau
toxică, constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă
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sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai
angajatorului şi ai salariaţilor;
l) aflare în grevă, declarată conform prezentului cod;
m) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale;
Prin acordul părţilor:
Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor,
exprimat în formă scrisă, în caz de:
a) acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;
b) urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea
din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice;
c) şomaj tehnic;
d) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani;
e) îngrijire a copilului invalid.
La iniţiativa uneia dintre părţi:
Din iniţiativa salariatului în caz de:
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani;
b) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de
pînă la un an, conform certificatului medical;
c) urmare a unui curs de formare profesională în afara unităţii;
d) ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale
sau în cele patronale;
e) condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă.
Din iniţiativa angajatorului:
a) pe durata anchetei de serviciu, efectuate în condiţiile prezentului cod;
b) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
În circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor
• deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau
dispărut fără urmă prin hotărîre a instanţei de judecată;
• constatare a nulităţii contractului prin hotărîre a instanţei de judecată
– de la data rămînerii definitive a hotărîrii respective;
• retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de
activitate a unităţii – de la data retragerii acesteia;

96

• aplicare a pedepsei penale salariatului, prin hotărîre a instanţei de
judecată, care exclude posibilitatea de a continua munca la unitate – de la data
rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti;
• expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată
determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd
raporturile de muncă continuă de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut
încetarea lor, precum şi a cazului prevăzut la art. 83 alin. (3);
• finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă
încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări.
• încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru
îndeplinirea lucrărilor sezoniere;
• atingere a vîrstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat,
inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat;
• forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea
continuării raporturilor de muncă;
În caz de încetare a contractului individual de muncă pe durată
determinată în legătură cu expirarea termenului său, salariatul trebuie să fie
înştiinţat în scris de către angajator despre acest fapt cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte.
Dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată
determinată, nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de
muncă continuă de fapt, contractul se consideră prelungit pe durată
nedeterminată.
La voinţa uneia dintre părţi (a salariatului)
Nulitatea contractului individual de muncă
Nerespectarea oricărei dintre condiţiile stabilite de prezentul cod pentru
încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru
viitor.
Nulitatea contractului individual de muncă poate fi înlăturată prin
îndeplinirea condiţiilor corespunzătoare impuse de prezentul cod.
În cazul în care o clauză a contractului individual de muncă este afectată de
nulitate, deoarece stabileşte pentru salariat drepturi sub limitele impuse de
legislaţie, de convenţiile colective sau de contractul colectiv de muncă, ea va fi
înlocuită în mod automat de dispoziţiile legale, convenţionale sau contractuale
minime aplicabile.
Nulitatea contractului individual de muncă se constată prin hotărîre a
instanţei de judecată.
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Demisia
Salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă,
cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta
angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea
termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost
înregistrată cererea.
În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea
gradului de invaliditate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu
înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă
localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului invalid,
cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate,
cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de
muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte
demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se
anexează
documentul
respectiv
ce
confirmă
acest
drept.
Conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze
pînă la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile stipulate
de contract, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună
înainte.
La voinţa uneia dintre părţi (a angajatorului)
Concedierea
Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual
de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată –
se admite pentru următoarele motive:
a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă;
b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau
muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul
medical;
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau
muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a
comisiei de atestare;
f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a
adjuncţilor săi, a contabilului-şef);
g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă
anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
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h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive
în timpul zilei de muncă;
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică;
j) săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici)
din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de judecată sau a
organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative;
Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu
medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de
maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta
de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă
de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum
şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.
Concedierea persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de
muncă de bază se admite cu respectarea modului general de concediere şi doar
cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în
cauză. Conducătorii organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali)
neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi fără acordul
preliminar al organului sindical ierarhic superior.
Procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau
a statelor de personal
Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu
lichidarea acesteia ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de
personal doar cu condiţia că:
 emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de
vedere juridic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a
statelor de personal;
 emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la preavizarea,
sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de
reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului
sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai persoanele ale căror locuri
de muncă urmează a fi reduse şi li se va propune acestoravun alt loc de muncă
în unitatea dată;
 va reduce locurile de muncă vacante;
 va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii
angajaţi prin cumul;
 va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe
săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de
muncă;
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va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei
pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a
fi disponibilizate;
 se va adresa organului sindical în vederea obţinerii acordului pentru
concediere, în modul prevăzut de prezentul cod;

în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune
reducerea în masă a locurilor de muncă, va informa, cu cel puţin 3 luni înainte,
despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va
iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor.
Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin
convenţiile colective.
În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost
emis ordinul de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi
repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se
include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul
de studii şi în concediul medical.


Carnetul de muncă şi vechimea în muncă
Carnetul de muncă este un document) care cuprinde date privitoare la
activitatea unei persoane (vechime în muncă, locul de muncă) şi care serveşte
acesteia pentru anumite drepturi (pensie, retribuţie, concediu etc.)
Carnete de muncă se ţin pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate mai mult
de 5 zile lucrătoare .
În carnetele de muncă se înscriu datele cu privire, la activitatea lui de
muncă, la salariu şi la stimulările pentru succesele realizate în unitate.
Sancţiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă.
Înscrierile cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă se
efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,
indicîndu-se articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.
În cazul încetării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului,
pentru motive de care legislaţia leagă posibilitatea acordării unor înlesniri şi
avantaje, înscrierea cu privire la încetarea contractului individual de muncă se
efectuează cu indicarea acestor motive.
La încetarea contractului individual de muncă, carnetul de muncă se
restituie salariatului în ziua eliberării din serviciu.
Vechimea în muncă în sensul de stagiu general în activitate constituie un
izvor de importante drepturi pentru fiecare persoană încadrată în muncă.
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Dreptul la pensie e principala formă a asigurării materiale în caz de
validitate, bătrîneţe sau pierderea susţinătorului. Acest drept este condiţionat
în primul rînd de vechimea în muncă. Durata concediului de odihnă, se
stabileşte, de asemenea, proporţional cu vechimea în muncă.
Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual:
a)
timpul cînd salariatul a lucrat efectiv;
b)
timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut locul de
muncă (funcţia) şi salariul mediu integral sau parţial;
c)
timpul absenţei forţate de la lucru – în cazul eliberării nelegitime
din serviciu sau transferului nelegitim la o altă muncă şi al restabilirii ulterioare
la locul de muncă;
d)
timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar şi-a menţinut locul de
muncă (funcţia) şi a primit diferite plăţi din bugetul asigurărilor sociale de stat,
cu excepţia concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de
3 ani;
Dacă convenţiile colective, contractul colectiv sau cel individual de muncă
nu prevăd altfel, în vechimea în muncă, care dă dreptul la concediul de odihnă
anual, nu se includ:
a) timpul absenţei nemotivate de la lucru;
b)
perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta
de 6 ani;
c) perioada aflării în concediu neplătit cu o durată mai mare de 14 zile
calendaristice;
La baza vechimii în muncă stă activitatea desfăşurata în cadrul unor
raporturi juritice de muncă, adică în baza unui contract de muncă, indiferent de
natura lui (pe durata nedeterminată sau determinată), de modul de retribuire
sau de unitatea în care se prestează munca.
Particularităţi de reglementare a relaţiilor de muncă ale unor categorii
de salariaţi
Particularităţile de reglementare a muncii reprezintă un ansamblu de
norme care specifică aplicarea faţă de anumite categorii de salariaţi a
reglementărilor generale referitoare la muncă sau stabilesc pentru aceste
categorii reguli suplimentare ce vizează domeniul menţionat.
Categoriile de salariaţi cărora li se aplică particularităţile de reglementare
a muncii:
• femeile;
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•
•
•
•

a persoanelor cu obligaţii familiale;
a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani;
a conducătorilor de unităţi;
a persoanelor care prestează muncă prin cumul.

Munca femeilor
Este interzisă utilizarea muncii femeilor la lucrări cu condiţii de muncă
grele şi vătămătoare, precum şi la lucrări subterane, cu excepţia lucrărilor
subterane de deservire sanitară şi socială şi a celor care nu implică munca
fizică.
Este interzisă ridicarea sau transportarea manuală de către femei a
greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru ele. Invalizii de
gradul I şi II, femeile gravide, femeile aflate în concediul postnatal, părinţii
singuri care au copii în vîrstă de pînă la 14 ani, salariaţii care au copii în vîrstă
de pînă la 6 ani sau copii invalizi, precum şi salariaţii care îngrijesc de un
membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot fi trimişi în
deplasare numai cu acordul lor scris.
Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii
menţionaţi despre dreptul lor de a refuza plecarea în deplasare.
Femeilor gravide şi femeilor care alăptează li se acordă, prin transfer sau
permutare, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, care
exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul
mediu de la locul de muncă precedent.
Pînă la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei munci mai uşoare
care ar exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, femeile gravide
vor fi scutite de îndeplinirea obligaţiilor de muncă, menţinîndu-li-se salariul
mediu pentru toate zilele pe care nu le-au lucrat din această cauză.
Femeile care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, în cazul cînd nu au
posibilitate să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă la locul lor de muncă, sînt
transferate, în modul prevăzut de prezentul cod, la un alt loc de muncă,
menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent pînă cînd
copilul împlineşte vîrsta de 3 ani.
Munca persoanelor în vîrsta de pînă la 18 ani
Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la
lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrări
subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau
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integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte,
producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor
din tutun, a preparatelor narcotice şi toxice). Nu se admite ridicarea şi
transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele
maxime stabilite pentru ei.
Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani,
cu excepţia salariaţilor din instituţiile audiovizualului, din teatre, circuri,
organizaţii cinematografice, teatrale şi concertistice, precum şi din cele ale
sportivilor profesionişti.
Concedierea salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia cazului de
lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă, respectîndu-se condiţiile generale de
concediere prevăzute de prezentul cod.
Munca conducătorul unităţii
Nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze
funcţii la unitatea pe care o conduce, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Conducătorul unităţii nu poate să facă parte din organele care exercită
supravegherea şi controlul în unitatea pe care o conduce.
Conducătorul unităţii poartă răspundere materială deplină pentru
prejudiciul direct şi real pe care l-a cauzat unităţii, conform prezentului cod şi
altor acte normative.
În cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, conducătorul unităţii repară
prejudiciul cauzat unităţii ca urmare a acţiunii sau inacţiunii sale culpabile.
Calcularea acestui prejudiciu se efectuează în conformitate cu normele Codului
civil.
Munca prin cumul
Reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei
alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul
unui contract individual de muncă distinct.
Contractele individuale de muncă prin cumul pot fi încheiate cu unul sau
mai mulţi angajatori, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare. Munca
prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi.
Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere
consimţămîntul angajatorului de la locul de muncă de bază. În contractul
individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se
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prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi
drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.
Particularităţile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariaţi
(muncitori, cadre didactice, personal medico-sanitar şi farmaceutic, personal
din sfera cercetare-dezvoltare, salariaţi din cultură, artă, sport etc.) se stabilesc
de
Guvern,
după
consultarea
patronatelor
şi
sindicatelor.
Angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, pot prevedea
anumite restricţii la prestarea muncii prin cumul numai pentru salariaţii cu
anumite profesii, specialităţi şi funcţii, cu condiţii şi regim de muncă deosebite,
a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea
procesului de producţie.

Test de evaluare a cunoștințelor
(RECRUTAREA PERSONALULUI)

1. Recrutarea de personal vizează:
a) căutarea şi găsirea candidaţilor pentru posturile vacante
b) asigurarea unei anumite calităţi a forţei de muncă
c) minimizarea costurilor aferente
d) toate răspunsurile sunt corecte
2. Recrutarea se intercondiţionează cu:
a) analiza postului
b) planificarea necesarului de personal
c) ambele răspunsuri sunt corecte
d) nici un răspuns nu este corect
3. Dacă rata şomajului pentru categoria economişti este mică,
atunci una din afirmaţiile de mai jos este adevărată:
a) o firmă trebuie să facă un efort mic de recrutare
b) efortul de selecţie a unui economist este mic
c) firmele care recrutează economişti trebuie să ofere condiţii speciale
d) selecţia economiştilor este de durată şi costisitoare
4. Impactul reglementărilor statale în domeniul recrutării este:
a) la fel de mare şi în sectorul public şi în cel privat
b) mai însemnat în sectorul privat
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c) nu are nici un impact asupra recrutării
d) mai pronunţat în cadrul sectorului public
5. Strategiile de recrutare trebuie să fie corelate cu strategiile:
a) de management şi dezvoltare a resurselor umane
b) de dezvoltare a resurselor umane şi de dezvoltare generală a firmei
c) de dezvoltare a firmei
d) de gestionare a resurselor umane
6. Printre avantajele recrutarii din interior se numără:
a) constituie un factor de motivare
b) este mai puţin costisitoare
c) reprezintă o investiţie pentru firmă
d) toate răspunsurile sunt corecte
7. Recrutarea din interior este eficientă dacă:
a) există un sistem eficace de evaluare a angajaţilor
b) organizaţia are adeziunea angajaţilor
c) se stabileşte criteriul de promovare
d) toate răspunsurile sunt corecte
8. Anunţul de recrutare din interior trebuie să fie întocmit de:
a) departamentul de resurse umane
b) şeful ierarhic direct
c) managerul general
d) fostul angajat pe acel post
9. Unul dintre avantajele recrutării din exterior este acela că:
a) este în general mai puţin costisitoate
b) motivează angajaţii întreprinderii respective
c) angajaţii noi se familiarizează repede cu politica firmei
d) noii angajaţi aduc noi perspective
10. Care dintre următoarele metode de recrutare externă
presupun un efort minim de recrutare din partea organizaţiei?
a) anunţurile publicitare
b) instituţiile de învăţământ
c) persoanele care vin în contact cu firma
d) agenţiile de forţă de muncă
11. Este utilă evaluarea programului de recrutare?
a) da
b) nu
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c) nu, pentru că nevoia de recrutare se modifică rapid
d) da, pentru că se pot evidenţia puncte sale forte şi slabe
12. Modelul lui Hawk are ca obiectiv:
a) evaluarea pe termen lung a programelor de recrutare
b) estimarea costurilor recrutării pe termen scurt
c) evidenţierea punctelor forte şi slabe a programelor de recrutare
d) măsurarea efectelor asupra performanţei colective
13. Se recomandă ca interviul de selecţie să fie:
a) structurat
b) nestructurat
c) sub forma unui chestionar
d) general
14. Stabilirea trăsăturilor direct legate de succesul într-o anumită
activitate se poate realiza prin teste:
a) de inteligenţă
b) de personalitate
c) de cunoştinţe
d) de abilităţi
15. Responsabilitatea integrării noilor angajaţi revine:
a) şefului ierarhic direct
b) departamentului de resurse umane
c) ambele răspunsuri sunt corecte
d) nici un răspuns nu este corect
16. Angajarea se face prin încheierea unui contract de muncă care
trebuie să respecte:
a) condiţiile stabilite în timpul interviului
b) prevederile contractului colectiv de muncă
c) clauzele în domeniul muncii şi protecţiei sociale
d) toate răspunsurile sunt corecte
17. Recrutarea din interior poate să ia forma:
a) promovării
b) transferului
c) ambele răspunsuri sunt corecte
d) nici un răspuns nu este corect
18. Firmele care se dezvoltă rapid apelează în general la:
106

a) recrutarea din exterior
b) recrutarea din interior
c) promovare ca formă de recrutare
d) transferuri ca formă de recrutare
care:

19. Recrutarea din exterior are şi o serie de dezavantaje printre
a) evaluarea potenţialului candidaţilor este dificilă
b) angajaţii noi nu ajung la randament maxim imediat
c) costuri ridicate şi timp îndelungat
d) toate răspunsurile sunt corecte

20. Metodele de selecţie a candidaţilor pentru un anumit post
trebuie
să fie:
a) valide
b) uşor de aplicat
c) generale
d) toate răspunsurile sunt corecte
Răspunsul
1. D 11. D
2. C 12. B
3. C 13. A
4. D 14. B
5. B 15. C
6. D 16. D
7. D 17. C
8. A 18. A
9. D 19. D
10. C 20. D
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5. PREGĂTIREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
5.1. Politica de pregătire profesională.
ETAPIZAREA PROCESULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Din cele prezentate anterior, se poate spune că pregătirea profesională se
adresează atât noilor angajaţi, cât şi celor existenţi în organizaţie. Pentru a
răspunde nevoilor reale, organizaţionale sau individuale, pregătirea
profesională trebuie să se desfăşoare pe baza unui program bine fundamentat
şi să pornească de la o selecţie corectă a cursanţilor, acordându-se şanse egale
tuturor angajaţilor de a-şi îmbunătăţi performanţele prin acest proces. De
asemenea, scopul programelor de pregătire profesională a personalului este
acela de a ameliora parametrii calitativi ai forţei de muncă, sporind rolul
acesteia în valorificarea cât mai eficientă a potenţialului material, financiar şi
informaţional al societăţii şi având ca finalitate sporirea profitabilităţii
organizaţiei.
În acest context, abordarea sistemică a instruirii este necesar să se
desfăşoare într-o succesiune logică de activităţi, şi anume: identificarea nevoilor
de pregătire; proiectarea procesului de pregătire; dezvoltarea-implementarea
programelor de pregătir; evaluarea programelor de pregătire profesională:
Identificarea nevoilor de pregătire presupune un proces de analiză care
are ca scop să stabilească:
– punctele slabe existente în cadrul activităţii analizate: lipsa sau
insuficienţa de cunoştinţe necesare desfăşurării activităţii; performanţa
scăzută, calitatea nesatisfăcătoare a produselor/serviciilor etc.;
– cunoştinţele necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor
individuale.
Această etapă îţi propune să construiască răspunsuri la următoarelor
întrebări:
• ce angajaţi au nevoie de pregătire?
• din ce moment al pregătirii pornesc participanţii?
• de la ce nivel de pregătire iniţială se porneşte?
• de ce categorie de pregătire profesională este nevoie?
• ce categorii de resurse pot fi utilizate?
• care sunt constrângerile existente?
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Analiza pentru identificarea nevoilor de pregătire se desfăşoară pe
următoarele niveluri:
• nivelul organizaţional, unde nevoile de pregătire trebuie corelate cu
resursele necesare programelor respective şi obiectivele organizaţiei;
• nivelul departamental, constând dintr-o analiză a nevoilor şi
obiectivelor departamentului, legate strâns de nevoile şi obiectivele
organizaţiei;
• nivelul individual, care presupune identificarea persoanelor care au
nevoie de pregătire, precum şi a metodelor ce trebuie utilizate pentru fiecare
individ în parte.
Proiectarea pregătirii profesionale etapă caracterizată de adoptarea
unor decizii cu privire la obiectivele, conţinutul şi metodele care vor fi folosite
în procesul de pregătire, pe baza analizei efectuate anterior.
Obiectivele pregătirii profesionale sunt derivate din obiectivele generale
ale organizaţiei şi sunt în rezonanţă cu nevoile interne ale organizaţiei Ele pot
fi grupate în:
• obiective organizaţionale/departamentale: cu referire la influenţa
pregătirii asupra reducerii fluctuaţiei, a absenteismului, precum şi a costurilor
individului asupra creşterii performanţelor sale;
• obiective individuale cu referire la impactul asupra comportamentului,
asupra performanţelor în muncă;
• obiective ale instruirii prin care se stabilesc principiile, conceptele sau
tehnicile ce trebuie învăţate, cine trebuie să le înveţe şi când să fie asimilate;
Principalele obiective pot fi constituite din:
• perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor;
• executarea unor lucrări specifice postului ocupat;
• rezolvarea unor sarcini noi;
• îmbunătăţirea capacităţii de comunicare;
• pregătirea unor schimbări în organizaţie.
Proiectarea programului de pregătire. Consecinţele determinării cât mai
exacte a obiectivelor pregătirii profesionale reprezintă fundamentul stabilirii
elementelor de bază ale unui program, materializate prin conţinut, durată, loc
de desfăşurare, tehnici şi metode de instruire, resurse alocate, precum şi
condiţia esenţială a evaluării ulterioare a programului de pregătire.
Prin proiectarea programului de pregătire profesională trebuie să se
stabilească aspecte ce trebuie abordate, timpul alocat pentru derularea
programului, resursele ce ar putea fi utilizate, precum şi modul de utilizare cât
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mai eficientă a acestora. Eficienţa unui program de pregătire este asigurată de
îndeplinirea unor condiţii, cum ar fi:
• participanţii să facă dovada acceptării programului şi să conştientizeze
nevoia de pregătire;
• să fie asigurate condiţiile materiale şi didactice pentru realizarea
instruirii;
• cunoştinţele dobândite să aibă aplicabilitate la locul de muncă;
• formatorii să fie ei înşişi bine pregătiţi şi să aibă experienţă în
comunicarea teoretică şi practică a cunoştinţelor etc.
Metodele folosite în pregătirea profesională pot fi:
a) metode de pregătire la locul de muncă (pe post sau instruirea „on the
job“). Avantajul acestor metode este asigurat de următoarele caracteristici:
• creează condiţiile unui transfer rapid şi optim al cunoştinţelor teoretice
în activitatea practică;
• asigură suprapunerea mediului de învăţare cu mediul de lucru;
• participarea cursantului este posibilă fără scoatere din activitatea
curentă;
• cheltuielile alocate sunt mai reduse.
b) metode de pregătire în afara locului de muncă (tip „sală de clasă“).
Aceste metode presupun folosirea unui mediu de învăţare special amenajat în
acest scop, astfel că învăţarea are loc departe de presiunea muncii de zi cu zi.
Desfăşurarea (implementarea) programelor de pregătire este etapa
caracterizată prin adoptarea unor relaţii de colaborare cu firme specializate în
instruirea personalului, sau stabilirea altor forme, metode şi tehnici speciale de
pregătire profesională. Acest proces de implementare promovează activităţi în
măsură să rezolve probleme privind:
– planificarea şi coordonarea cursurilor;
– planificarea facilităţilor, a resurselor alocate etc.;
– planificarea sălilor şi echipamentelor de formare;
– stabilirea metodelor de animare;
– urmărirea şi gestiunea înscrierilor, calendarului, bugetelor de
cheltuieli;
– monitorizarea desfăşurării pregătirii individuale a cursanţilor;
– înregistrarea pregătirii (programe, cursanţi, evidenţe operative,
documente de atestare a pregătirii: adeverinţe, certificate, diplome etc.).
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Evaluarea programelor de pregătire este procesul prin care se
stabileşte eficienţa programelor în raport cu nevoile identificate. Pentru că
procesul de evaluare demarează chiar din timpul derulării cursurilor se poate
aprecia din vreme dacă instruirea corespunde scopului propus. Prin urmare,
rezultatele evaluării pot conduce la adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a
procesului şi conţinutului etapelor sau chiar la introducerea altora noi.
Procesul de evaluare poate fi privit din perspectiva a două componente:
– evaluarea acţiunilor care face referire la satisfacţia participanţilor,
învăţarea propriu-zisă, îmbunătăţirea comportamentelor manifestate şi a
performanţelor post pregătire, măsuri de corecţie(îmbunătăţire) a pregătirii;
– evaluarea planului având ca indicatori: coerenţa, pertinenţa,
eficacitatea, eficienţa, acceptarea, conformitatea, corelativitatea informaţiilor
etc.

5.2. Metode de pregătire profesională a angajaților.
Majoritatea formelor de pregătire profesională vizează un proces de
învăţare, cunoscut ca un „proces complex care constă în dobândirea unor noi
modalităţi de comportament adecvat la situaţii noi, implicându-se în
comportamentele existente şi apărând pe măsura maturizării organismului“ .
Din altă perspectivă, specialişti în domeniu definesc procesul de învăţare ca pe
o „schimbare relativ permanentă în comportament şi cunoaştere, produsă ca
rezultat al interacţiunii individ – mediu“. Învăţarea „nu este doar un proces
cognitiv ce implică asimilarea de informaţii în formă simbolică ci, în aceeaşi
măsură, un proces emoţional şi fizic, întrucât ea apare ca urmare a practicii şi
experienţei. Beneficiind de aceste delimitări conceptuale, se poate accepta că
scopul învăţării promovează ideea adaptării individului la condiţiile mereu
schimbătoare ale mediului, iar rezultatul învăţării este materializat printr-un
comportament mai eficient (mai productiv), mai rapid, cu mai puţine erori în
condiţii de efort minim.
În literatura de specialitate sunt cunoscute următoarele modalităţi de
învăţare:
a) asociaţiile, adică relaţiile de asemănare, de opoziţie sau de vecinătate
temporo-spaţială între impresiile păstrate în memorie şi impresiile noi, adică
reactualizarea experienţei individuale;
b) reflexele condiţionate, adică învăţarea prin asociere între o reacţie
legată de un reflex necondiţionat şi un nou stimul;
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c) prin încercare şi eroare, ceea ce înseamnă că actele ale căror efecte sunt
pozitive se repetă, se menţin, se selectează şi se fixează;
d) prin înţelegere (intuiţie), constând în faptul că după câteva încercări
infructuoase, brusc, subiectul realizează actul corect, ca şi când dintr-o dată i-a
venit o idee. Procesul de învăţare se desfăşoară evolutiv din învăţământul
primar şi se continuă în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal, apoi în
facultăţi şi apoi în viaţa activă, lucrativă, la nivel de organizaţie unde pregătirea
continuă promovează o orientare raţională. Prin urmare, managerii
(conducătorii organizaţiilor) au în atenţie instruirea angajaţilor ca pe un proces
complex, instrumentat prin metode şi tehnici specifice, prin care materia primă
să fie transformată în produsul dorit. Responsabilitatea implementării
programelor de pregătire profesională revine instructorului, care are sarcina
de a respecta rolul tematic şi de a pune în practică metodele şi mijloacele
adecvate pentru atingerea obiectivelor programului.
Într-o organizaţie, pregătirea profesională a personalului, aşa după cum
rezultă şi din tabelul de mai jos, ia forme diverse, care pot fi privite şi analizate
în funcţie de mai multe criterii.
Procedurile neformalizate pune accent pe studiul individual şi
constituie o cale esenţială a învăţării prin muncă, fiind accesibile şi practicate
de orice salariat, indiferent de nivelul ierarhic pe care se situează sau tipul de
activitate pe care o desfăşoară.
Criteriu
Tipul de pregătire Tehnici și metode de realizare
Procedurile

Neformalizate - studiul individual; -cursuri, stagii,
folosite

Formalizate
seminare, consultații
Locațiunea

”on the job”
- ucenicie, instruirea pe post,
pregătire în laborator, coachingul,
mentoratul
- elaborare de proiecte, studii, lucrări
etc
Delegare,
rotație
pe
posture,
înlocuirea unui șef, schimb de
experiență,
ședințe,
instructorformator
Obiectivele

”Sală de clasă” 
Cursuri, seminarii, discuții,
urmărite
studii de caz, jocuri de rol, aplicații
practice,
jocuri
de
simulare,
modelarea comportamentală, etc
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Obiective
urmărite

Nevoi de instruite
 Pregătirea
programului

 Analiza și evaluarea nevoilor de
pregătire
consultanță

Instruirea ”on
 Delegarea
the job”
 Îndrumarea
 Învățarea activă

Cursuri de
 Instruirea la locul de muncă
instruire
 Instruirea în afara locului de
muncă
Nevoi de dezvoltare
 Schimbarea
 Autoperfecționare
atitudinilor
 Lucrul cu alții
 Îmbunătățirea
 Antrenare
atitudinilor
 Învățarea procedurilor
 Folosirea aptitudinilor
 Memorare
 Înțelegerea conceptelor
 Educația
 Studiul individual

Procedurile formalizate promovează materializarea pregătirii
profesionale prin cursuri, stagii, seminarii, consultanţă, workshopuri etc.
desfăşurate într-un mod organizat prin forme instituţionalizate.
Pregătirea profesională la locul de muncă este specifică posturilor şi
funcţiilor de execuţie, cu adresabilitate atât la personalul muncitor cât şi la
personalul nemuncitor (personalul din structurile de gestiune ale organizaţiei:
ingineri, economişti, chimişti, jurişti, sociologi, informaticieni, contabili,
referenţi, inspectori etc.). În situaţia personalului muncitor, pregătirea se
realizează prin:
– instruirea pe post, care permite formarea dexterităţilor practice
specifice fiecărui post; se realizează prin instructaje efectuate de anumite
persoane specializate (maiştri);
– ucenicia, care permite combinarea pregătirii teoretice cu cea practică;
este rezervată tinerilor şi se utilizează în sfera activităţilor meşteşugăreşti;
– instruirea cu ajutorul unui mentor, metodă prin care o persoană
(mentorul) are rolul de a oferi sprijin unui coleg mai tânăr pentru a înţelege
113

specificul organizaţiei, oferindu-i posibilităţi de promovare a calităţilor
personale;
– pregătirea în laborator, care pune accentul pe instrucţia emoţională şi
pe formarea unui anumit comportament;
– coachingul, care constă în analiza performanţei angajatului, a condiţiilor
în care aceasta se obţine, precum şi dialogul angajat – coacher în vederea
soluţionării problemelor legate de nivelul de performanţă.
Când se adresează personalului nemuncitor, pregătirea la locul de muncă
se realizează pe mai multe căi, caracterizate prin participarea acestora la
rezolvarea unor probleme importante. Aceste căi sunt:
– participarea în grup la elaborarea de proiecte, lucrări, studii, în scopul
confruntării cursanţilor cu probleme reale, nemaiîntâlnite de ei până atunci;
– delegarea de sarcini privind unele responsabilităţi, care îi permit
salariatului să-şi însuşească noi deprinderi şi cunoştinţe profesionale;
– înlocuirea temporară a şefului ierarhic, pentru pregătirea profesională
a viitorilor manageri;
– rotaţia pe posturi, care permite stabilirea evoluţiei posibile a
salariatului şi identificarea postului în care performanţele sale ar putea fi cele
mai reuşite;
– participarea în grupuri eterogene de muncă, care oferă posibilitatea
îmbunătăţirii pregătirii profesionale prin schimb de opinii, soluţii şi
competenţe;
– participarea ca instructor la programe de pregătire, care permite
autodeterminarea cerinţelor de perfecţionare;
– participarea la şedinţe, care permite cunoaşterea completă a
organizaţiei şi a problemelor cu care aceasta se confruntă.
Pregătirea profesională în afara locului de muncă este specifică
personalului nemuncitor, îndeosebi a celor cu funcţii de coordonare, îndrumare
şi decizie, şi are în vedere diferite cursuri, seminarii, discuţii, studii de caz,
exerciţii practice etc. Metodele specifice acestei categorii de pregătire
profesionale prezintă următoarele caracteristici:
– studiile de caz au în vedere dezvoltarea capacităţii de analiză şi
rezolvare a programelor la nivel individual şi de grup, având ca obiectiv
fundamental exersare de către participanţi a cunoştinţelor teoretice privind
rezolvarea programelor, argumentarea punctelor proprii de vedre şi chiar
lucrul în echipă;

114

– jocul de roluri, o metodă ce presupune interpretarea unor roluri de către
participanţi, cu scopul învăţării unui anumit comportament şi al examinării
modului propriu de a acţiona pe postul ocupat;
– aplicaţiile practice sau învăţarea din acţiune permite cursanţilor să
înveţe unul de la celălalt prin dezbaterea în grup a problemelor alese, fiind
promovate aspectele concrete ridicate de fiecare dintre ei;
– jocurile şi simulările sunt destinate dezvoltării abilităţilor de rezolvare
a problemelor, vizând, în principal, deciziile de conducere;
– modelarea comportamentală este metoda prin care are loc învăţarea
unor noi tipuri de comportamente pe baza unor modele pe care individul le
descoperă urmărind comportamentul celorlalţi
Satisfacerea nevoilor de instruire se poate realiza sub forma pregătirii
la locul de muncă sau a cursurilor de instruire. Pregătirea programului poate
folosi una din metodele următoare:
a) evaluarea şi analiza nevoilor de instruire, care se realizează prin
discuţii cu salariatul şi are ca scop: stabilirea obiectivelor de învăţare,
pregătirea deprinderilor necesare salariatului, precum şi motivarea acestuia
pentru a învăţa;
b) consultanţa, care presupune implicare în rezolvarea problemelor,
întâlniri informale sau formale în care participanţii dezbat şi/sau
experimentează idei, procese, activităţi având ca scop îmbunătăţirea lor.
Cursurile de instruire la locul de muncă promovează metode ca:
a) delegarea, care presupune acordarea libertăţii/autorităţii angajaţilor
de a avea iniţiativă şi de a lua decizii în anumite limite bine definite;
b) îndrumarea, care se poate realiza prin:
– mentorat, potrivit căreia angajatul este îndrumat de un altul cu
experienţă, sau
– tutoriat, potrivit căreia îndrumarea este riguroasă şi urmează un plan
bine stabilit, cu etape de dezvoltare, după care urmează verificări formale;
c) învăţarea activă, metodă care se poate realiza prin:
– participare la elaborarea în grup a unor proiecte, studii, cercetări etc.;
– confruntări între grupuri, după consultarea unor suporturi teoretice,
instrucţiuni sau manuale şi transpunerea în practică a elementelor necesare
realizării unei activităţi sau proceduri noi.
Cursurile de instruire se pot realiza prin:
a) instruire sistematică la locul de muncă (ucenicia), care asigură
cunoştinţele teoretico-ştiinţifice şi deprinderile practice necesare ucenicului
pentru exercitarea unei meserii specifică organizaţiei.
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b) instruire efectuată în afara locului de muncă, care se realizează prin:
– cursuri pentru discuţii de grup;
– prezentări şi cursuri tehnice;
– cursuri intensive pentru dezvoltarea de aptitudini şi abilităţi;
– cursuri de specialitate;
– programe de lungă durată pentru specialişti în posturi cheie.
Satisfacerea necesităţilor de dezvoltare are ca scop schimbarea
atitudinilor, îmbunătăţirea aptitudinilor şi educaţia. Schimbarea atitudinilor se
poate obţine prin:
– autoperfecţionare, care presupune planificarea timpului, acceptarea
riscurilor, crearea de idei (inovare), efectuarea activităţilor;
– lucru cu alţii: ascultare; furnizarea feedback-ului; încurajare;
disciplinare; dialog pentru rezolvarea problemelor; efectuarea activităţilor.
Îmbunătăţirea aptitudinilor şi cunoştinţelor tehnice se realizează prin
antrenare pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice, învăţarea procedurilor,
memorare, înţelegerea conceptelor. Educaţia se realizează prin studiul
individual, care permite abordarea conceptuală, rezolvarea problemelor,
exersarea aptitudinilor de comunicare.

5.3. Managementul carierei: concept și obiective.
Managementul carierei este procesul de proiectare şi implementare a
scopurilor, strategiilor şi planurilor care să permită organizaţiei să-şi satisfacă
necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile
carierei lor.
Managementul carierei planifică şi modelează progresul indivizilor în
cadrul organizaţiei în concordanţă cu evaluările nevoilor organizatorice,
precum şi cu performanţele, potenţialul şi preferinţele individuale ale
membrilor acesteia.
Astfel, managementul carierei implică multiplele interdependenţe
funcţionale ale planificării carierei individuale, planificării carierei
organizaţionale şi dezvoltării carierei.
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Managementul carierei are multiple legături cu celelalte activităţi ale
managementului resurselor umane. De exemplu, planificarea carierei este
parte integrantă a planificării resurselor umane, iar evaluarea performanţei
este una dintre condiţiile necesare pentru dezvoltarea carierei profesionale.
Planificarea strategică a resurselor umane din organizaţii constituie
un proces continuu şi sistematic:
- de analiză a necesarului de resurse umane în funcţie de obiective
- de previzionare a dezvoltării resurselor umane în concordanţă cu
politica pe termen mediu şi lung a organizaţiei
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Planificarea resurselor umane permite o evidenţiere mai bună a
contribuţiei managementului resurselor umane la succesul organizaţiei, fiindcă
stabileşte legături între planurile de afaceri şi utilizarea resurselor umane.
Această activitate contribuie la creşterea şi ameliorarea legăturilor între
managerii de la nivelurile superioare şi specialiştii în resurse umane
Planificarea carierei organizaţionale
Integrarea necesităţilor de resurse umane pe termen scurt şi pe
termen lung
Dezvoltarea unui plan al carierei individuale
Planificarea carierei individuale
Evaluarea capacităţilor (abilităţilor) şi intereselor personale
Înregistrarea datelor privind oportunităţile organizaţionale
Stabilirea scopurilor carierei
Dezvoltarea unei strategii pentru realizarea scopurilor carierei
Integrarea nevoilor organizaţionale şi a planurilor carierei
individuale
Consilierea carierei
Proiectarea căilor carierei individuale
Crearea unei strategii a dezvoltării acesteia
Dezvoltarea carierei
Implementarea planurilor carierei
Publicarea posturilor vacante
Evaluarea performanţelor angajatului
Dezvoltarea completă a angajatului dincolo de experienţele postului
Evaluarea progresului carierei
Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a managementului
resurselor umane desfăşurată în vederea determinării gradului în care
angajaţii unei organizaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile ce
le revin. Evaluarea performanţei este procesul prin care este evaluată
contribuţia unui angajat al organizaţiei pe durata unei anumite perioade de
timp, presupunând mai multe activităţi distincte:
- evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie sau dezvoltare a unei
persoane
- evaluarea comportamentului
- evaluarea performanţelor
În ceea ce priveşte managementul carierei, trebuie menţionat faptul că,
în cadrul unei organizaţii pot exista probleme potenţiale care ilustrează, de
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fapt, lipsa de atenţie sau slaba preocupare a organizaţiilor în legătură cu
planificarea şi dezvoltarea carierei şi care constituie aspecte ale unui
management al carierei necorespunzător, care pot sugera:
un feedback necorespunzător în legătură cu posibilităţile de
dezvoltare a carierei.
preocupare scăzută privind promovarea personalului.
evitarea transferurilor justificate.
menţinerea prelungită pe posturile existente a angajaţilor cu o bună
calificare fără a fi încurajată dezvoltarea acestora.
lipsa unui sprijin în cazul acelor angajaţi care nu sunt cunoscuţi ca
având un potential necesar promovării.
existenţa unor preocupări reduse în legătură cu oportunităţile de
dezvoltare a angajaţilor.
marginalizarea sau chiar îndepărtarea acelor angajaţi care nu se
conformează modelelor de dezvoltare a carierei etc.
Principalele obiective ale managementului carierei
Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniu,
acestea sunt:
- promovarea unei politici de dezvoltare corespunzătoare a carierei în
concordanţă cu natura activităţii desfăşurate, precum şi cu nevoile şi
posibilităţile individuale şi organizaţionale;
- integrarea nevoilor şi aspiraţiilor individuale în nevoile şi obiectivele
organizaţionale;
- satisfacerea nevoilor organizaţionale de dezvoltare şi amplificare a
imaginii pozitive sau favorabile a organizaţiei prin recunoaşterea nevoilor de
pregătire şi dezvoltare a angajaţilor;
- identificarea şi menţinerea celor mai buni angajaţi sau a acelora cu
perspective profesionale certe prin satisfacerea nevoilor lor profesionale şi a
aspiraţiilor personale pe termen scurt şi lung;
- elaborarea unor planuri de carieră sau introducerea unor scheme de
promovare speciale pentru angajaţii competenţi pentru care nu sunt
disponibile posturi corespunzătoare;
- îndrumarea şi susţinerea angajaţilor competitivi pentru atingerea
obiectivelor personale în concordanţă cu potenţialul, nevoile şi aspiraţiile
acestora, precum şi cu contribuţia lor în cadrul organizaţiei;
- sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor şi calităţilor necesare
atât pentru posturile curente, cât şi pentru cele viitoare;
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- asigurarea pregătirii şi dezvoltării necesare angajaţilor pentru a le
permite să facă faţă oricărui nivel de responsabilitate, cu condiţia ca aceştia să
aibă potenţialul sau capacitatea să-l atingă;
- dezvoltarea unor noi căi ale carierei pentru orientarea indivizilor în cât
mai multe direcţii;
- revitalizarea angajaţilor care manifestă o anumită stagnare sau
plafonare a carierei lor;
- obţinerea, atât pentru organizaţie, cât şi pentru angajaţii acesteia, a unor
avantaje reciproce.

5.4. Planificarea carierei.
Planificarea şi dezvoltarea resurselor umane constituie un sistem care se
bazează pe echilibrul dintre cerinţele organizaţiei referitoare la resursele
umane, pe de o parte, şi competenţele, preferinţele şi aspiraţiile individuale ale
angajaţilor, pe de altă parte.
Planificarea şi dezvoltarea carierei resurselor umane este un proces de
evaluare a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor de dezvoltare în cadrul
organizaţiei şi de stabilire a obiectivelor şi planurilor de orientare în cariera
profesională.
Procesul planificării carierei angajează atât responsabilitatea individului,
cât şi a organizaţiei.
Într-o organizaţie care foloseşte un sistem de planificare a carierei,
majoritatea angajaţilor şi managerilor se preocupă permanent de evoluţia
îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui post.
Individul trebuie sa-şi identifice aspiraţiile şi abilităţile sau capacităţile,
iar prin evaluare şi consiliere să înţeleagă care sunt eforturile necesare sau
cerinţele de pregătire şi dezvoltare.
Organizaţia trebuie să-şi identifice nevoile şi oportunităţile, să-şi
planifice personalul şi să asigure angajaţilor săi informaţiile necesare şi
pregătirea corespunzătoare dezvoltării carierei. Conducerea firmei trebuie să
decidă de la început care este nivelul său de implicare şi rolul pe care şi-l asumă
în planificarea şi dezvoltarea carierei personalului.
Baza planificării carierei o constituie, pe de o parte, planificarea
resurselor umane, iar pe de altă parte, evaluarea potenţialului,
comportamentului şi performanţelor angajaţilor.
Planificarea carierei constituie nu numai o componentă esenţială a
managementului carierei, ci şi un proces de bază al planificării şi dezvoltării
sistematice a personalului.
120

Planificarea carierei trebuie să aibă în vedere numeroase aspecte,
precum:
membrii organizaţiei trebuie să fie recunoscuţi şi trataţi ca indivizi cu
nevoi, dorinţe şi abilităţi unice;
indivizii sunt mult mai motivaţi într-o organizaţie care răspunde
aspiraţiilor lor;
indivizii pot dezvolta, schimba şi descoperi noi direcţii de acţiune dacă
le sunt arătate cât mai exact oportunităţile sau dacă sunt încurajaţi şi îndrumaţi.
Planificarea carierei este un proces-cheie în managementul carierei,
deoarece utilizează datele şi informaţiile privind nevoile şi oportunităţile
organizaţionale, precum şi potenţialul şi performanţele angajaţilor, pe care le
traduce în programe de dezvoltare a carierei şi este, în acelaşi timp, un proces
de bază al planificării şi dezvoltării sistematice a personalului.
Planificarea carierei poate fi tratată la nivel organizaţional sau la nivel
individual, fiind necesar ca atât organizaţia, cât şi individul să acţioneze
permanent în interesul comun.
Planificarea individuală a carierei poate fi :
a) voluntară = se face de către angajaţi, prin evaluarea oportunităţilor
interne şi comunicarea către manager a dorinţelor de promovare sau orientare
a carierei, în vederea menţinerii sau creşterii prestigiului profesional şi a
salariului;
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b) impusă sau necesară = este iniţiată direct de angajat, pentru a evita
situaţii nedorite, cum ar fi disponibilizarea;
Moduri de realizare:
1) identificarea intereselor personale şi a scopurilor urmarite în carieră;
2) evaluarea calificărilor şi a potenţialului de dezvoltare;
3) analiza oportunităţilor profesionale interne şi externe;
Planificarea organizaţională a carierei implică:
- perfecţionarea personalului în vederea creşterii randamentului;
- dezvoltarea potenţialului resurselor umane;
- definirea traseului de dezvoltare a carierei;
- determinarea tipurilor de posturi prin analiză şi descriere;
- evaluarea potenţialului individual al postului;
- determinarea numărului de ocupanţi pentru desfăşurarea în bune
condiţii a tuturor activităţilor;
Moduri de realizare:
1) evaluarea abilităţilor, competenţelor şi performanţelor angajaţilor;
2) monitorizarea sistemului de planificare şi dezvoltare a carierei;
Modele de planificare a carierei
Pe baza sarcinilor şi responsabilităţilor actuale, precum şi a activităţilor
de dezvoltare, se pot elabora metodele de planuri de carieră, în care poate fi
cuprins întregul personal al organizaţiei, astfel:
a) modelul „şansă şi noroc” - constă în faptul că angajatul se bazează pe
factori aleatori:
şansă şi noroc „orb”. Pentru atingerea locului dorit în structura
organizaţiei este nevoie de perseverenţă şi de abilitatea de a se afla la locul şi
în momentul potrivit. Modelul este adoptat de mulţi angajaţi, deşi are o rată
înaltă de eşec şi deziluzie.
b) modelul organizaţional sau „organizaţia ştie cel mai bine” angajatul este o piesă în sistemul de planificare a resurselor umane conceput
de organizaţie, fiind deplasat de pe o poziţie pe alta sau de pe un post pe altul,
în funcţie de nevoile organizaţiei.
Modelul este acceptat, cu mai multă uşurinţă de către angajaţii tineri, care
consideră că au nevoie de experienţă şi această deplasare îi ajută la
îmbunătăţirea abilităţilor şi la dezvoltarea competenţelor profesionale. Pentru
angajaţii adulţi acest model are efecte negative cu repercusiuni pe plan psihic
din cauza percepţiei că organizaţia abuzează de angajaţii săi.
c) modelul auto-orientat - este modelul cel mai eficient, deoarece
angajaţilor li se oferă posibilitatea de a-şi stabili planul de dezvoltare a carierei,

122

ducând la performanţă şi mulţumire. Organizaţia se implică numai la nivelul
consilierii şi asistenţei necesare implementării şi evoluării carierei.
Obiectivele planificării carierei
Pe tot parcursul procesului de planificare a carierei, colaborarea între
specialiştii organizaţiei şi angajaţii cu potenţial de promovare este benefică.
Avantajele organizaţiei:
- sunt atraşi şi reţinuţi angajaţii performanţi;
- se realizează fidelizarea angajaţilor;
- se reduc costurile legate de fluctuaţia de personal;
- cresc performanţele angajaţilor.
Avantajele angajaţilor:
- acumularea de cunoştinţe, experienţă şi creşterea încrederii în sine;
- creşte motivaţia personală;
- capătă autoritate şi expertiză profesională;
- îşi dezvoltă potenţialul în vederea promovării în ierarhia organizaţiei.
Planificarea carierei organizaţionale
Cariera este o succesiune de stadii, de poziţii profesionale pe care le
atinge o persoană, precum şi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele
asociate, care se dezvoltă de-a lungul timpului.
Carierele se fac în cadrul organizaţiilor. Ele oferă o direcţie de canalizare
oamenilor către domenii de care au nevoie pentru a-şi îndeplini funcţiile.
Planificarea carierei presupune existenţa:
- unor baze de date şi de informare despre: nevoile, oportunităţile
organizaţiei
- unui sistem de informare cu privire la: potenţialul, performanţele
angajaţilor
La nivelul organizaţiei, procesul de planificare a carierei angajaţilor
porneşte de la strategia de afaceri, care cuprinde şi direcţiile generale de
dezvoltare a resurselor umane. Cultura organizaţională, caracterizată prin
politicile şi practicile de promovare, analiza şi descrierea posturilor, din care
rezultă conţinutul şi cerinţele acestora, precum şi filierele de posturi care pot fi
străbătute, împreună cu condiţiile necesare pentru promovare, reprezintă
suportul de susţinere a procesului de gestionare a carierei angajaţilor.
Conducerea firmei trebuie, de la bun început, să decidă care este nivelul său de
implicare şi rolul pe care şi-l asumă în planificarea şi dezvoltarea carierei
personalului.
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Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniul
resurselor umane, planificarea carierei organizaţionale implică următorii paşi:
- identificarea angajaţilor;
- stabilirea căilor carierei;
- stabilirea responsabilităţilor;
- dezvoltarea planurilor individuale.
a) Identificarea angajaţilor
Programul de planificare a carierei organizaţionale trebuie să cuprindă
toţi angajaţii, dar practica managerială dovedeşte că unii angajaţi nu doresc să
participe la acest proces. De aceea, organizaţia trebuie să identifice, în primul
rând, angajaţii care doresc să-şi cunoască capacităţile, abilităţile sau
posibilităţile de dezvoltare, care acceptă instruirea necesară şi încearcă să-şi
assume responsabilităţi sporite.
b) Stabilirea căilor carierei
În planificarea carierei organizaţionale, stabilirea căilor carierei arată
progresul logic al oamenilor între posturi. Ideea de cale a carierei reflectă ideea
de mişcare a oamenilor în cadrul organizaţiilor sau în afara lor.
Calea unei cariere se referă la identificarea unei succesiuni de posturi
prin care indivizii doresc să treacă pentru a progresa către nivelurile ierarhice
superioare şi reflectă, deasemenea, oportunităţile oferite de organizaţii pentru
realizarea unei cariere.
Calea unei cariere constitue modelul succesiunii de posturi care formează
cariera.
Din perspectiva organizaţiei, căile carierei constituie informaţii deosebit
de importante, necesare pentru planificarea resurselor umane, deoarece
această activitate are în vedere, printre altele trecerea planificată a angajaţilor
printr-o succesiune de posturi.
Din perspectiva individului, căile carierei constau într-o succesiune de
posturi pe care acesta doreşte să le deţină pentru realizarea scopurilor
personale şi ale carierei. De asemenea, un individ poate urma o cale a carierei
foarte bine definită sau poate avea o carieră dezorganizată prin treceri de la o
organizaţie la alta sau chiar prin schimbarea diferitelor ocupaţii.
Proiectarea căilor carierei nu poate realiza o armonizare deplină a
nevoilor organizaţionale şi individuale, dar planificarea sistematică a carierei
permite realizarea unei concordanţe corespunzătoare între acestea.
Potrivit literaturii de specialitate, în cadrul unei organizaţii se pot
observa mai multe direcţii de mişcare a angajaţilor în cadrul planurilor de
carieră proiectate de management:
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mişcarea verticală - înseamnă promovarea pe verticală a angajatului
în domeniul său funcţional şi de pregătire profesională. Presupune dezvoltarea
competenţelor manageriale, perfecţionarea cunoştinţelor şi creşterea
experienţei;
mişcarea orizontală - este completarea şi îmbogăţirea domeniului de
activitate prin transferul angajatului de la o componentă sau segment de
activitate la altul;
mişcarea diagonală - este o combinaţie a celor două modalităţi
precedente şi constă în schimbarea domeniului funcţional al individului,
concomitent cu schimbarea nivelului său ierarhic. Presupune dezvoltarea
competenţelor profesionale şi manageriale;
mişcarea centripetă - are loc pe orizontală şi constă în trecerea de la
subdiviziunile organizaţiei spre firma de bază. Presupune un grad înalt de
adaptabilitate şi conformitate din partea angajatului, traseul său profesional
fiind gestionat în mare parte numai de organizaţie.
Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniul
resurselor umane, dezvoltarea unor căi realiste ale carierei implică următorii
paşi:
Organizație

Angajat

1. Analiza
posturilor

 Determinarea
cunoștințelor,
necesare

deprinderilor,
calificărilor

1.Identificarea
nevoilor
profesionale și personale ale
angajaților

2. Cerințele
posturilor

 Identificarea
posturilor
similar pe baza conținutului
activității,
calificării
și
cunoștințelor cerute

2.Proiectarea
sistemului
formal de apreciere a
performanței și selecționarea
metodelor ce vor fi folosite

3. Familii de  Gruparea posturilor cu cerințe
posturi
similar în familiile de posturi

3.Elaborarea sistemului de
influiențare și îmbunătățire a
rezultatelor muncii

4. Drumuri
de carieră

 Integrarea traseelor cerierei
între familiile de posturi și în
planurile generale
Fig. Dezvoltarea căilor carierei
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Elaborarea unor planuri realiste de carieră prezintă multiple avantaje,
atât pentru organizaţie, cât şi pentru fiecare angajat în parte.
Organizaţie

Angajat

- reduce costurile generate de
fluctuaţia personalului;
- fidelizează personalul;
- contribuie la creşterea performanţei;

- creşte satisfacţia în muncă;
- îşi lărgeşte experienţa de muncă;
- creşte autonomia de lucru
responsabilitate

şi

În opinia specialiştilor, un rol important în ceea ce priveşte cariera
profesională îl are bilanţul profesional individual, care reprezintă un
instrument al managementului carierei şi, totodată, un diagnostic al dinamicii
acesteia care permite organizaţiei să anticipeze evoluţia carierei profesionale a
unui angajat.
De asemenea, bilanţul profesional este folosit de fiecare angajat cu rolul
de instrument pentru realizarea autoevaluării prin care angajatul îşi poate
orienta eforturile în funcţie de situaţia reală, fiind un suport obiectiv pentru
adaptarea viitoarelor decizii în orientarea în carieră.
c) Stabilirea responsabilităţilor
Organizaţiile, managerii de personal şi angajaţii trebuie să-şi asume
responsabilităţile necesare pentru situaţiile pe care le pot controla. Aceasta
înseamnă că organizaţiile, managerii în general sau cei de personal trebuie să
înţeleagă nevoile şi aspiraţiile angajaţilor, în timp ce aceştia din urmă trebuie
să aibă o imagine sau o percepere cât mai clară a oportunităţilor organizaţilor.
Succesul planificării şi dezvoltării carierei depinde de felul în care sunt
dozate şi armonizate eforturile organizaţiei, în general, ale şefului ierarhic în
special şi ale angajatului, în particular.
Etape în dezvoltarea planului de carieră:
- evaluarea individuală a propriilor interese, abilităţi şi etape de
dezvoltare a carierei;
- comunicarea opţiunilor de carieră şi a oportunităţilor în cadrul
organizaţiei;
- consilierea angajaţilor în vederea stabilirii unor obiective realiste;
- planificarea carierei în vederea atingerii scopurilor propuse;
Organizaţia poate contribui substanţial la îmbunătăţirea aprecierii
individuale, ajutându-i pe angajaţi să se autoevalueze prin intermediul testelor
psihologice, formularelor speciale, chestionarelor, etc.
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Pentru aprecierea abilităţilor şi potenţialului angajaţilor, managementul
are la dispoziţie diferite metode, între care cele cantitative (obiective) şi
calitative (subiective) sunt cele mai utilizate.
Evaluarea performanţelor se concentrează asupra îndeplinirii
obiectivelor, sarcinilor, responsabilităţilor sau cerinţelor postului de către
deţinătorul acestuia. Evaluarea performanţelor reprezintă un mijloc
fundamental prin care managerii şi subordonaţii lor pot discuta de o manieră
sistematică problemele de muncă importante şi, de asemenea, reprezintă un
proces sistematic şi deosebit de complex, prin care se efectuează analize şi
aprecieri atât asupra comportamentului în muncă şi a performanţelor obţinute
de membrii unei organizaţii, cât şi asupra potenţialului sau capacităţii de
dezvoltare a acestora.
Evaluarea resurselor umane sau a performanţelor acestora presupune
mai multe activităţi distincte:
- evaluarea potenţialului şi a capacitaţii de evoluţie sau dezvoltarea unei
persoane;
- evaluarea comportamentului;
- evaluarea performanţelor;



1. ANGAJATUL




2. ȘEFUL
IERARHIC





3.



ORGANIZAȚIA






-atitudinile
-abilitățile
-cunoștințele
-competențele
-specializările
-nevoile
Identifică
-aspirațiile personale
-sistemul de valori
-obiectivele
Analiza
- opțiunile
Comunică nevoile individuale de pregătire și dezvoltare
Folosește toate oprtunitățile pentru pregătire și dezvoltare
Participă la elaborarea planurilor de carieră și la urmărirea
lor
Indică subordonaților cum trebuie să-și planifice cariera
Ajută subordonaților să se dezvolte personalul
Evaluează subordonații pentru a-I ajuta să se cunoască mai
bine
Răspunde de dezvoltarea și comunicarea planurilor de
carieră
Informează angajații despre etapele pe care le au de parcurs
Armonizează nevoile organizației cu aspirațiile angajaților
Asigură condiții necesare dezvoltării carierei
Face auditul și controlul sistemului de management al
carierei
Se autoevaluează

Fig. Nr. 9.4. Responsabilitatea planificării şi dezvoltării carierei
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Procesul de evaluare a performanţelor este întâlnit în literatura de
specialitate sub diferite denumiri: analiza performanţelor, evaluarea
personalului, evaluarea meritelor, aprecierea performaţelor, evaluarea
rezultatelor, evaluarea angajaţilor, etc. Este necesar ca descrierea procesului de
evaluare să se realizeze într-un mod care să sugereze cu mai multă precizie
scopurile acestei activităţi, ca de exemplu:
- îmbunătăţirea şi dezvoltarea performanţei;
- progresul şi planificarea;
- analiza comună şi planificarea acţiunii;
- investiţia în oameni.
Astfel, evaluarea performanţelor trebuie înţeleasă ca fiind:
- pozitivă mai degrabă decât negativă;
- constructivă mai degrabă decât distructivă;
- privire spre viitor mai degrabă decât privire în trecut.
Pe baza acestor evaluări, asociate cu nevoile şi aşteptările individuale,
organizaţia comunică angajaţilor oportunităţile şi le oferă consultanţă şi sprijin
în vederea atingerii ţelurilor stabilite de comun acord.
d) Dezvoltarea planurilor individuale
Teoria şi practica managerială în domeniul resurselor umane evidenţiază
faptul că dezvoltarea unor noi valori şi cerinţe în domeniul carierei a făcut ca
acestea să lase o marjă din ce în ce mai mare opţiunii individuale, iar angajaţii
să manifeste o anumită reţinere în legătură cu planificarea carierei lor de către
alţii. Aceasta nu înseamnă că angajaţii resping anumite căi ale carierei, ci doar
că le trec prin filtrul propriei personalităţi, adoptând, în cele din urmă, pe acelea
care li se potrivesc în mai mare măsură.
În consecinţă, planificarea carierei promovează o libertate de opţiune
individuală în alegerea carierei din ce în ce mai mare, care se realizează prin
conceperea unor sisteme deschise în cadrul cărora angajaţii pot opta pentru
diferite tipuri de posturi sau pot selecta tipul de programe de pregătire la care
doresc să participe pentru realizarea obiectivelor carierei.
Astfel, deşi indivizii diferă după modul cum îşi planifică cariera,
responsabilitatea pentru aceasta aparţine fiecărui individ. Găsirea unui post nu
se întâmplă pur şi simplu ci indivizii trebuie să intreprindă ceva pentru
obţinerea postului respectiv.
Dezvoltarea unui plan al carierei cuprinde patru etape de bază:
- evaluarea cu ajutorul individului a abilităţilor, intereselor şi obiectivelor
carierei sale;
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- evaluarea de către organizaţie a capacităţilor sau abilităţilor şi a
potenţialului indivizilor;
- comunicarea opţiunilor individuale şi a oportunităţilor organizaţionale;
- consilierea carierei pentru stabilirea unor obiective realiste şi a unor
planuri adecvate pentru îndeplinirea lor.
Analiza ofertei de forţă de muncă
Gestionarea carierelor presupune echilibru între interesele individuale,
profesionale şi nevoile de resurse umane ale organizaţiei. Planificarea
resurselor umane se desfăşoară în două faze, una analitică şi alta decizională,
care la rândul lor, se derulează pe două niveluri, unul strategic şi altul
operaţional. Planificarea operaţională a resurselor umane se bazează pe analiza
nevoilor interne de muncă ale organizaţiei şi pe oferta internă (disponibilităţile
de personal).
Analiza disponibilităţilor resurselor umane interne poate fi de tip
cantitativ sau de tip calitativ.
Analiza cantitativă se referă la inventarul resurselor umane, rularea
de personal şi la mişcările interne
a) Inventarul resurselor umane presupune o descriere cantitativă a
tipului de personal de care dispune întreprinderea, evidenţindu-se numărul de
persoane pe categorii de:
- personal
- vârstă
- vechime
sau:
- clase salariale
- instruirea angajaţilor
- experienţa profesională
- obişnuinţele tehnice şi administrative
- interesele de carieră ale fiecărui membru al personalului.
Inventarul trebuie să fie adaptat la nevoile organizaţiei, să conţină doar
informaţii utile şi să fie periodic actualizat, datele conţinute fiind esenţiale
pentru o bună planificare a resurselor umane.
Pe baza analizelor cantitative s-a observat că, în perioadele de creştere
întreprinderile au tendinţa să recruteze personal pentru posturile de pe primul
nivel şi sa-i promoveze frecvent pe angajaţii merituoşi, iar în perioadele de
recesiune, întreprinderile opresc recrutările externe şi încetinesc ritmul
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promovărilor, apărând astfel în piramida vârstelor mulţi oameni de vârstă
medie care nu au putut fi promovaţi. Această analiză permite identificarea
problemelor şi prevederea consecinţelor în privinţa insatisfacţiei faţă de
posibilităţile de avansare, creşterea rulării, blocarea filierelor de avansare,
înlocuirea insuficientă, etc.
Inventarul resurselor umane nu permite soluţionarea tuturor
problemelor organizaţiei şi nici reflectarea dorinţelor sau nevoilor umane din
organizaţie sau a altor elemente care ţin de latura socială sau psihologică.
b) Analiza rulării de personal este un instrument utilizat de specialiştii în
resurse umane pentru a putea stabili şi anticipa din timp disponibilităţile de
personal, pornindu-se de la rata rulării, care este raportul dintre numărul de
salariaţi care au părăsit organizaţia şi numărul total de salariaţi.

Totuşi, calcularea exactă a procentelor nu permite cunoaşterea
numărului de compartimente sau de posturi afectate, deoarece efectele asupra
organizaţiei sunt diferite, în funcţie de calitatea şi repartiţia personalului care
o părăseşte.
De asemenea, acest instrument nu poate evidenţia raportul dintre
vechimea în muncă şi probabilitatea de a părăsi întreprinderea.
Statistic, a fost demonstrat că plecările mai dese apar în perioada
primelor luni sau ani de la angajare şi scade cu trecerea timpului. Calcularea
globală a procentajului plecărilor nu permite efectuarea distincţiei între
plecările voluntare şi cele involuntare şi nu îngăduie aflarea faptului dacă
decizia a fost luată de organizaţie sau de angajat. Pentru a cunoaşte dacă
plecările sunt controla de organizaţie sau de personal, analiza rulării trebuie
completată şi cu date referitoare la motivul plecărilor.
CONTROL

Plecări

Organizațional

Individual

Voluntare

Concediere

Demisie

Involuntare

 Închiderea întreprinderii

Disponibilizări masive

Îmbolnăvire

Fig. Tipurile de rulare

130

Pentru relevanţa analizei trebuie să se ţină cont de locurile de muncă cele
mai afectate de rulare, vechimea persoanelor care pleacă şi natura deciziilor de
plecare.
c) Analiza mişcărilor interne completează analiza rulării, fiind
instrumentul cu care se pot analiza fluxurile de personal din interiorul
organizaţiei.
Mişcările de personal pot fi verticale, adică promovări sau retrogradări şi
orizontale, adică mutări sau transferări laterale.
Analiza mişcărilor interne permite să se estimeze resursele disponibile
pentru fiecare categorie şi să se identifice căile urmate de diferite categorii de
personal. Aceste informaţii sunt utile pentru elaborarea politicilor de
promovări şi pentru planificarea carierelor individuale.
Analiza mişcărilor interne prezintă o serie importantă de avantaje:
permite previziunea resurselor disponibile în fiecare categorie;
favorizează identificarea unor căi mai puţin strabătute de personal;
permite elaborarea politicilor de planificare şi dezvoltare a carierei
angajaţilor.
Analiza constituie unul dintre instrumentele cele mai eficiente de
gestionare a resurselor umane din organizaţie.
Analiza calitativă se referă la randamente şi potenţiale
a) analiza performanţelor constă în evaluarea nivelului de performanţă a
unei secţii sau compartiment pentru stabilirea randamentului global şi
determinarea punctelor slabe, în primul rând, iar în al doilea rând, în analiza
detaliată a nivelului de performanţă a fiecărei persoane angajate în secţie sau
compartiment.
Aprecierea performanţelor urmareşte modul în care muncesc angajaţii şi
cât de bine şi modul în care pot fi influenţaţi pentru a realiza o performanţă mai
bună.
Operaţiunea ar trebui să se execute anual, deoarece este o premiză
pentru previziunea performanţelor viitoare ale resurselor umane.
b) Analiza potenţialului este cea mai rafinată analiză dintre toate cele
menţionate, deoarece presupune estimarea randamentelor viitoare ale
persoanelor, eventual în situaţii în care nu au fost puse până în prezent.
Analiza potenţialului angajaţilor este menită să evidenţieze dacă
persoanele au atins maximul de performanţă, iar în cazul unor rezultate
negative, să permită identificarea căilor de dezvoltare în sensul nevoilor
organizaţiei.
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Utilizarea tuturor acestor instrumente de analiză permite stabilirea unor
legături mai bune între strategia organizaţiei şi utilizarea resurselor umane, dar
şi ameliorarea relaţiilor dintre cadrele superioare şi specialiştii în resurse
umane.
Planificarea potenţialului de înlocuire
Rolul organizaţiei în gestionarea potenţialului de înlocuire presupune
planificarea postului şi transpunerea modelului general de planificare a
sistemelor deschise la poziţia/postul respectiv din organizaţie, urmărindu-se:
- competenţele, experienţa şi năzuinţele pretendenţilor la postul
respectiv;
- aspiraţiile, randamentul şi potenţialul acestora;
- urmările şi implicaţiile ce vor decurge din aşteptările pretendenţilor
pentru postul respectiv,
luându-se în consideraţie şi factorii conjuncturali cu impact general la
nivelul organizaţiei, generaţi de:
- schimbarea tehnologiilor;
- creşterea continuă a competitivităţii la nivelul organizaţiilor;
- apariţia de noi tipuri de organizaţii sub impactul tehnologiei
informaţiei;
- schimbarea valorilor sociale.
O implicaţie majoră în managementul potenţialului de înlocuire o
reprezintă faptul că angajaţii vor avea nevoie de dobândire/îmbunătăţire a
comportamentului şi a unor deprinderi speciale, mai mult decât acumularea
cunoştinţelor sau a deprinderilor tehnice. Ei vor avea nevoie de deprinderi de
management, de coordonare şi control, pentru a putea funcţiona într-o
structură organizaţională mai fluidă şi mai turbulentă.
Sisteme de abordare în conceperea şi implementarea unui sistem de
management al potenţialului de înlocuire, în funcţie de valorile şi
comportamentele dominante:
a) Abordarea autoritară
Adepţii ei consideră că planul de înlocuire trebuie alcătuit exclusiv de
către organizaţie fără implicarea în luarea deciziilor a celor vizaţi.
Dezavantajele constau în lipsa de informare a personalului care nu poate
şti dacă eforturile sale merg în sensul dorit pentru cariera lui şi pentru
scopurile organizaţiei.
b) Abordarea mecanică
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Are la bază întocmirea fişelor de aptitudini prin evaluarea
performanţelor şi a potenţialului angajaţilor, dar fără a ţine seamă de opţiunile
salariaţilor.
c) Abordarea reconciliantă
Adepţii ei consideră că la întocmirea planurilor de înlocuire trebuie să
participe şi salariaţii vizaţi, presupunând conlucrarea la nivelurile
organizaţionale, al şefului ierarhic şi al salariatului, angajatul făcându-şi
autoevaluarea, iar şeful ierarhic evaluând randamentul şi potenţialul
salariatului. Rezultatul dialogului se materializează într-un plan de carieră şi o
prognoză pe termen de 5 ani a posturilor probabile ce ar putea fi ocupate de
salariatul în cauză, documente ce sunt analizate de un comitet de revizuire, care
avizează şi elaborează strategia posturilor, după care se trece la aplicarea
planurilor, evaluarea şi acumularea faptelor şi informaţiilor pentru un nou
ciclu.
Abordarea reconciliantă este procedura cea mai recomandabilă de
gestionare a potenţialului de înlocuire.
Sisteme formale de susţinere necesare sintetizării datelor
referitoare la situaţia ocupării posturilor şi a potenţialilor candidaţi
interni
Unul dintre acestea este un model grafic care cuprinde câte un tabel
pentru fiecare poziţie din ierarhie, completat cu numele titularului, vârsta,
performanţele, potenţialul de avansare, timpul necesar calificării pentru
avansare, candidaţii la înlocuire.
Completarea setului de tabele are la bază analize cantitative şi calitative,
fiind însoţit de fişele de planificare a carierei angajaţilor, care conţin informaţii
despre:
- principalele responsabilităţi ale postului;
- perioada de planificare a carierei;
- obiectivele urmărite în carieră;
- paşii care trebuie parcurşi pentru atingerea obiectivelor;
- resursele necesare pentru atingerea obiectivelor;
- sistemul de evaluare a progresului înregistrat pentru atingerea
obiectivelor.
Sistemul este un instrument de planificare a înlocuirilor şi a carierelor
personale şi de determinare a dezvoltării resurselor umane.
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Planificarea carierei individuale
În timp ce planificarea carierei organizaţionale se concentrează asupra
posturilor şi necesităţilor pe termen lung şi scurt ale organizaţiei, planificarea
carierei individuale se concentrează îndeosebi, asupra capacităţilor, abilităţilor
sau calificărilor angajatului, precum şi asupra nevoilor sau aspiraţiilor acestuia.
Factori ai progresului în carieră
Managementul carierei încearcă să armonizeze nevoile organizaţionale şi
scopurile carierei individuale, iar factorii care influenţează alegerea carierei, a
stadiilor carierei individuale, precum şi a conţinutului procesului de planificare
a acesteia sunt:
- autoidentitatea
- interesele
- personalitatea
- mediul social.
a) Autoidentitatea
Cariera reflectă, în consecinţă, modul în care ne înţelegem pe noi înşine şi
imaginea noastră despre sine.
b) Interesele
În general oamenii tind să aleagă cariere pe care le percep sau le înţeleg
ca fiind cele mai potrivite intereselor lor sau sistemului lor propriu de valori, o
mare importanţă în opţiunea indivizilor având şi legătura dintre carieră şi
valorile familiale şi ale vieţii.
c) Personalitatea
Orientarea personală influenţează cariera, deoarece personalitatea unui
individ (valori, motive şi nevoi) este un alt factor determinant în alegerea
carierei.
După opinia lui John Holland, expert în consilierea carierei, există şase
tipuri distincte de orientare, în funcţie de personalitatea unui individ, şi anume:
- tipul realist – indivizii sunt atraşi de cariere sau ocupaţii care implică
activităţi fizice sau manipularea obiectelor într-un mediu bine ordonat, cu
puţine cerinţe sociale;
- tipul convenţional – indivizii sunt, de obicei, conformişti, ordonaţi,
eficienţi şi practici, care se încadrează perfect într-un sistem de reguli sau
norme prestabilite;
- tipul social – indivizii sunt atraşi de cariere care implică relaţii
interpersonale sau activităţi de informare, ajutorare şi dezvoltarea altora şi nu
agreează controlul şi nu suportă să fie dominaţi sau manipulaţi;
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- tipul artistic – indivizii sunt atraşi de cariere care implică
autoexprimarea prin creaţia artistică sau activităţi individuale, preferând un
mediu lipsit de formalism, pe măsura spiritului său de independenţă;
- tipul întreprinzător – indivizii sunt atraşi de cariere care implică
activităţi al căror scop este influenţarea celorlalţi pentru atingerea obiectivelor
organizaţionale, fiind indivizi interiorizaţi, care îşi caută autonomia
- tipul investigativ – indivizii sunt atraşi mai mult de activităţi care
implică gândire, organizare, înţelegere, sunt spirite independente, care nu
suportă activităţi stereotipe sau monotone.
Astfel, problema fiecărui individ este de a stabili în ce tip de orientare în
carieră se încadrează pentru a-şi putea elabora strategia de carieră şi să se
pregătească pentru posturile compatibile cu orientarea sa.
d) Mediul social
Acest factor de influenţă a carierei are în vedere aspecte, precum tehnica
şi tehnologia, care fac să dispară profesii şi specializări, educaţia sau pregătirea,
nivelul ocupaţional, situaţia socială şi economică a părinţilor etc.
Ancorele carierei
Motivaţiile care influenţează decisiv deciziile oamenilor în alegerea
traseului profesional au fost definite în literatura de specialitate „ancorele
carierei”. Ele sunt determinate de percepţia pe care o are fiecare individ despre
talentele sale, abilităţile personale, nevoile şi valorile sale.
Ancorele carierei nu sunt fixe sau definitive, ele putându-se schimba sau
evolua pe parcursul vieţii fiecăruia, pe măsură ce persoana câştigă experienţă
în viaţă. Cunoaşterea ancorelor este importantă pentru a putea alege corect
atunci când apar schimbări importante în viaţa familială, profesională, socială
etc.
Potrivit teoriei elaborate de Edgar H. Schein, există cinci ancore
împrejurul cărora se coagulează concepţiile despre sine, ale oamenilor şi care
dezvăluie valori, motive şi nevoi de bază:
- autonomie şi independenţă;
- siguranţă şi stabilitate;
- competenţă managerială generală;
- creativitate şi spirit creator.
a) Ancora siguranţei şi stabilităţii
Indivizii consideră că sunt importante securitatea şi stabilitatea pe
termen lung a postului în aceaşi organizaţie, sunt tradiţionalişti, conformişti şi
nu acordă importanţă oportunităţilor financiare sau profesionale.
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b) Ancora autonomiei şi independenţei
Indivizii preferă să lucreze într-un stil şi ritm proprii, în funcţie de
criteriile pe care şi le creează, fiind încrezători în sine.
c) Ancora tehnico-funcţională
Indivizii sunt dedicaţi muncii de calitate, nepunând preţ pe promovarea
în carieră, putere sau jocuri politice. Această ancoră are la bază importanţa tot
mai mare care se acordă ştiinţei în activitatea umană.
d) Ancora managerială
Indivizii sunt tentaţi să ajungă în posturi de management superioare,
sunt energici şi animaţi de dorinţa de a avea puterea şi controlul asupra lor şi
de nevoia de a mobiliza şi influenţa oameni din jurul lor. Această ancoră este
foarte atractivă din cauza recompenselor mari presupuse în posturile de
conducere de vârf.
e) Ancora creativităţii şi spiritului antreprenorial
Indivizii doresc să lucreze pe cont propriu sau să realizeze produse sau
proiecte personale.
Stadiile carierei
Deşi cariera fiecărui individ este unică în esenţa ei, există aspecte
generale comune/dominante care configurează, de regulă, patru stadii:
- explorarea;
- stabilizarea;
- mijlocul carierei (avansarea sau declinul);
- menţinerea (eliberarea);
a) Explorarea
Individul are tendinţa de a-şi dezvolta abilităţile, de a stabili o reţea
socială şi de a testa diferite activităţi în concordanţă cu propriile interese,
aspiraţii, preferinţe, dorinţe şi posibilităţi, precum şi cu propriul sistem de
valori.
Acest stadiu este plasat între 15-17 şi 25-28 de ani.
b) Stabilizarea (stabilirea)
Este cea mai importantă perioadă a vieţii active, încadrată între 25 şi 45
de ani.
Acest stadiu coincide cu dobândirea competenţelor profesionale care
conduc la fixarea unor obiective pentru atingerea unui anume statut într-o
organizaţie.
c) Mijlocul carierei
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Acest stadiu este încadrat între 40 şi 55 de ani şi poate cuprinde creşteri
(dezvoltări) şi avansări viitoare, sau o nouă orientare în carieră, menţinerea
situaţiei şi plafonarea, declinul lent sau abrupt sau intrarea în ultima etapă.
d) Menţinerea
Menţinerea sau „cariera târzie” începe după vârsta de 55 de ani, când
individul a ajuns deja pe culmile carierei profesionale, cunoaşte bine sistemul
de valori, îşi consolidează viaţa de familie, are o vedere de ansamblu, acceptă
limitele propriei cariere.
Eliberarea sau retragerea (pensionarea) începe de la 65 de ani şi este o
perioadă a carierei care trebuie pregătită, având un potenţial ridicat de stres,
dar poate constitui şi un nou început.
Tipuri de drumuri în carieră
Ca o continuare a cercetărilor lui Schein, Driver a propus patru tipuri de
drumuri în carieră:
- drumul tranzitoriu;
- drumul homeostatic;
- drumul spiralat;
- drumul liniar;
a) Drumul tranzitoriu
Este specific persoanelor care fac schimbări dese în carieră, schimbări
care sunt de obicei majore şi implică mişcări laterale în interiorul organizaţiei
sau de la o organizaţie la alta.
Stilul implică o mare nevoie de împlinire şi interes crescut faţă de
aspectul economic/financiar.
b) drumul homeostatic
Presupune angajamentul în carieră într-un câmp de activitate pe viaţă,
schimbările majore sunt rare şi este preferată dezvoltarea profesională
constantă.
c) drumul spiralat
Este un proces ciclic în interiorul căruia schimbările majore intervin la
fiecare perioadă de la 7 până la 10 ani. Ciclul cuprinde stabilizarea într-un
domeniu de activitate, atingerea unei perioade caracterizate de plictiseală,
explorarea altor posibilităţi pentru viitor şi schimbarea domeniului.
d) drumul liniar
Seamănă cel mai mult cu modelul tradiţional de carieră, fiind perceput
sub orma unei serii de mişcări verticale în acelaşi câmp şi în aceaşi
întreprindere.
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Progresul planificării carierei individuale
Managementul carierei are tendinţa să ia tot mai mult în considerare
planurile carierei indivizilor. Din acest punct de vedere componentele
managementului carierei sunt:
- autoevaluarea;
- cercetarea pieţei;
- adoptarea unor decizii necesare atingerii scopului, „vânzarea”;
a) autoevaluarea
Presupune cunoaşterea abilităţilor/competenţelor personale, a
intereselor, preocupărilor şi valorilor, având următoarele avantaje:
- identificarea punctelor forte şi punctelor slabe;
- elaborarea unei liste a posturilor compatibile şi incompatibile;
- crearea bazei informaţionale pentru asigurarea pregătirii necesare în
vederea unei eventuale promovări.
b) cercetarea pieţei
Presupune parcurgerea următorilor paşi:
- culegerea informaţiilor despre ocupaţiile existente pe piaţa forţei de
muncă;
- identificarea domeniilor ocupaţionale preferate;
- cerinţele de instruire, nevoile de calificare şi specializare pentru fiecare
dintre ele;
- tendinţele de dezvoltare a carierei în domeniul ales, câştiguri, oferte,
natura şi condiţiile de muncă etc.
138

c) adoptarea unor decizii necesare atingerii scopului, „vânzarea”
După alegerea ocupaţiei sau a postului este necesar să se stabilească
scopul carierei care poate dovedi dacă s-a făcut o evaluare corectă şi o alegere
corespunzătoare a postului.

5.5. Evaluarea performanțelor angajaților.
În efortul de definire a evaluării performanţelor, literatura de specialitate
reflectă o unitate de opinie referitoare la obiectivul sau scopul ei, şi anume de a
determina gradul “în care angajaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau
responsabilităţile care le revin”, însă, referitor la complexitatea şi amplitudinea
ei, unitatea de opinie a specialiştilor nu mai este atât de puternică, evaluarea
fiind considerată de unii autori un simplu act “prin care un responsabil ierarhic
efectuează o apreciere formalizată a subordonaţilor săi”, “operaţiunea de
elaborare periodică a bilanţului muncii depuse de colaboratori, în scopul
discutării cu aceştia a progreselor înregistrate şi a măsurilor necesare a fi luate
în viitor”, o judecată a activităţilor desfăşurate de către un angajat într-o
organizaţie pe o perioadă de timp determinată, bazată la modul ideal pe criterii
explicite şi norme stabilite de asemenea manieră încât evaluatorul să poată
formula o opinie globală şi obiectivă asupra peformanţelor evaluatului, în timp
ce pentru alţi autori evaluarea ajunge să constituie un veritabil “sistem de
management formal”, ce implică chiar şi în versiunea de proces un număr
considerabil de evenimente predictibile şi secvenţiale, unul încheindu-se
înainte ca următorul să înceapă, “un ansamblu de directive, mijloace, tehnici,
politici şi practici ale managementului resurselor umane menite să măsoare şi
să aprecieze contribuţia individuală şi/sau de grup la performanţa globală a
organizaţiei”.
Autorii de provenienţă franceză tind să utilizeze conceptul global de
evaluare a resurselor umane, însă chiar unii dintre ei recunosc că, privind astfel
lucrurile, problema este foarte variată şi complexă întrucât se emit judecăţi de
valoare atât asupra performanţelor trecute şi actuale, cât şi asupra
potenţialului viitor al unui subordonat referitor la mediul său de muncă. De
aceea, atunci când se vorbeşte despre conceptul compozit de evaluare a
performanţelor, unii autori susţin ideea focalizării pe rezultate, pe produsul
activităţii concrete a angajaţilor, deşi se recunoaşte că, în practică, se întâmplă
adesea ca anumite aspecte ale performanţei potenţiale să fie integrate în
evaluarea performanţei actuale.
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Obiectivele evaluării performanţelor
Pentru problematizarea obiectivelor am invocat două surse
complementare, una pentru caracterul deosebit de sintetic dar în acelaşi timp
cvasi-exhaustiv al abordării iar cealaltă pentru că aduce în discuţie o
perspectivă atipică, ce reuşeşte să opună imaginea principială, ideală, asupra
problemei în cauză unei imagini ascunse, mai pragmatice şi mai apropiate de
realitate în multe situaţii concrete, compunând în final o imagine complexă şi
completă prin îmbinarea teoreticului cu practicul.
Sinteza obiectivelor evaluării performanţelor propusă de Cristina Manole
evidenţiază existenţa unei condiţionări reciproce a intereselor organizaţionale
şi a celor individuale în raport cu rezultatele ce pot fi obţinute prin această
activitate. Remarcăm că anumite obiective au potenţial de a aduce beneficii mai
ales la nivelul cel mai înalt, al organizaţiei luată ca întreg sau la nivelul
domeniului general al managementului resurselor umane practicat în acea
organizaţie (de exemplu primul şi al optulea obiectiv din această clasificare),
altele se focalizează pe beneficiile la nivelul individual al fiecărui angajat în
parte (de exemplu al patrulea şi al şaptelea obiectiv) iar o a treia categorie pune
accentul pe beneficiile diadei superior-subordonat (de exemplu al nouălea şi al
zecelea obiectiv).
Obiective

Facilități

Realizarea adecvată a unor
activităţi din domeniul
resurselor umane

- elaborarea de decizii manageriale raționale în
legatură cu angajări, promovări, transferări,
retrogradări etc.;
 concordanta performanțelor şi contribuţiilor
individuale ca misiunea şi obiectivele organizationale;
- observarea neconcordanţelor între obiectivele
organizaționale și strategiile privind resursele umane.

Recompensarea
echitabilă a personalului

- realizarea unei concordanţe între oameni şi funcţiile
existente în structura organizatorică;
- recunoaşterea corectă şi echitabilă a eforturilor
depuse.

Sporirea motivației
angajaţilor

- încurajează inițiativa;
- dezvoltă simțul responsabilității;
- percepe poziția în ierarhia organizațională și
stimulează efortul pentru performanțe
Asigurarea de informații utile 
dă posibilitate fiecărui salariat de a ști care sunt
angajaților în vederea
şansele de evoluție în raportv cu performanțele proprii
propriilor dezvoltări, dându- și ale obiectivelor organizației
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le încredere în vederea
propriilor forțe

- cunoaşterea de către fiecare angajat a contribuției sale
la realizarea obiectivelor organizaţiei;
- identificarea celor mai adecvate modalităţi de
realizare a peformantelor.
Validarea programelor de
- identificarea salariaților cu rezultate
selecție
necorespunzătoare,
- asigurarea calității sistemului de selecţie prin datele şi
informaţiile oferite de programele de evaluare a
performantelor.
Depistarea nevoilor de
- permite stabilirea capacităţilor şi aptitudinilor
pregătire şi dezvoltare
necesare ocupării diferitelor posturi, precum şi a
individuală a personalului,
nivelului minim de performanță;
precum şi evaluarea
- semnalează unele deficiențe în pregătirea
efectelor obţinute pe baza
personalului;
programelor de pregătire şi
- poate furniza date şi informaţii privind punctele slabe
dezvoltare a acestora
sau potențialul angajaţilor ce urmează să beneficieze de
perfecţionarea pregătirii profesionale;
- determină necesitățile individuale ale angajatilor.
Discutarea planurilor pe
- şansa dialogului;
termen mediu şi lung ale
- posibilitatea fiecărui salariat de a cunoaşte şansele de
angajaţilor, ca şi a
evoluţie în funcție de performantele proprii (si] de
obiectivelor carierei acestora obiectivele organizaţiei;
- asigură posibilitatea de îmbunătățire a performanţei
în vederea realizării obiectivelor carierei sale.
Integrarea planificării
- oferă date şi informații pentru inventarele de
resurselor umane în cadrul
aptitudini;
celorlalte activităţi de
- creează o bază necesară pentru un sistem integrat al
personal
resurselor umane, precum şi pentru realizarea unui
diagnostic permanent al acestora.
- asigură observarea comportamentului subordonaţilor
Imbunătăţirea relației
manager-subordonat
în vederea sprijinirii angajaţilor prin consiliere.
Imbunătăţirea comunicării şi - dă posibilitatea cunoaşterii mai bine a părţilor
colaborării între manageri menţionate
sau superiori şi subordonaţi
Aplicarea
principiului - permite elaborarea deciziilor din domeniul resurselor
oportunităților egale
umane astfel încât să se evite tendința pentru părtinire
sau apreciere necorespunzătoare.
Tabelul 1. Obiectivele evaluării performanțelor

Pentru a nu crea impresia că lucrurile sunt atât de simple, clare şi că
există întotdeauna un consens confortabil referitor la obiectivele evaluării
performantelor, Edit Lukács propune o clasificare a acestora după criteriul
caracterului lor declarat sau nedeclarat, preluată de la John Storey:
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OBIECTIVE DECLARATE PUBLIC
 Îmbunătăţirea performanţei
 Identificarea potenţialului
 Evaluarea formării profesionale
anterioare
 Analiza nevoilor de formare
 Controlul descrierii posturilor
 Conectarea
obiectivelor
organizationale cu cele individuale
 Luarea deciziilor de recompensare
 Facilitarea ințelegerii reciproce
 Estimarea nevoilor de schimbare
organizaţională
 Obţinerea de informații despre
eficienta personal
 Posibilităţile
de
viitor
in
organizaţie
 Rezolvarea
problemelor
de
formare
 Evidenţierea nevoilor de formare
 Comunicare cu managerul
 Revizia proceselor
 Analiza nevoilor de formare şi
dezvoltare
 Planificarea resurselor umane
 Decizii de recompensare
 Verificarea eficienţei sistemului de
evaluare









OBIECTIVE NEDECLARATE
Consolidarea poziției de conducere
A trece de interviul de evaluare fără
deteriorarea relaţiilor
Disciplinarea
comportamentului
deviant de la norme
Consolidarea
comportamentelor
necesare în
organizaţie
Obţinerea de informații despre
probleme bănuite
Reducerea tensiunii

 Constituirea unor relaţii bune cu
superiorul
 Întărirea acceptării de către manager
 Minimizarea stresului
 Demonstrarea
"egalității"
cu
superiorul
 Obţinerea
de
tratament
şi
recompense speciale
 Sprijinirea recrutării
 Validarea normelor şi valorilor
personale
 Documentarea deciziilor de eliberare
 Consolidarea puterii proprii

Tabelul 2. Obiective declarate şi nedeclarate ale evaluării performanţelor (Storey, 1995,
apud Lukács, 2002, p. 51)

Pentru ca un sistem de evaluare a performanţelor să fie construit cât mai
uşor, situaţia ideală ar fi ca între obiectivele declarate şi cele nedeclarate să nu
existe neconcordanţe. De multe ori însă cele neoficiale sau private sunt cele ce
domină desfăşurarea evaluării întrucât pun accentul pe un element prioritar
pentru cei implicaţi direct în această activitate, şi anume relaţia dintre ei.
Dominarea evaluării, mai mult sau mai puţin conştientă, de aceste tipuri de
priorităţi are potenţialul de a produce erori şi chiar şi conflicte. De altfel, Lukács
(2002, pp. 51-52) ne atrage atenţia asupra faptului că pot apărea conflicte atât
între obiectivele declarate şi cele nedeclarate (pe orizontală în clasificarea lui
Storey) cât şi între diferitele obiective declarate (adică de aceeaşi natură).
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Elemente structurale ale strategiei şi ale procesului de evaluare
Întrucât această activitate are un impact deosebit asupra multor
probleme vizate de managementul resurselor umane, este bine să-i acordăm o
atenţie deosebită, gândindu-ne chiar la un plan general de organizare şi
desfăşurare. Christian Batal ne sugerează în volumul al doilea al lucrării sale
“La gestion des ressources humaines dans le secteur public” ideea realizării unei
scheme logice generale a evaluării, pornind de la un set de întrebări
fundamentale la care să răspundem referitor la această activitate. Pornind de
la schema lui Christian Batal în care am operat unele modificări pe care le-am
considerat necesare, vă propunem următoarea structură logică:

Exploatarea rezultatelor evaluării
Precizăm că ordinea în care sunt aşezate unele dintre modulele
problematice nu este rigidă şi că acestea pot ocupa şi alte poziţii în schemă. De
asemenea, fuzionările unor module nu sunt obligatorii, ele fiind mai degrabă
făcute pentru a nu complica prea mult construcţia logică.
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Gerald Cole ne propune însă o altă schemă, mult mai simplă, pe care v-o
prezentăm mai jos (Cole, 1993, p. 329):

De remarcat că Gerald Cole nu se opreşte în reprezentarea sa grafică
decât asupra etapelor principale şi secundare ale procesului propriu-zis de
evaluare. Pentru a avea o imagine cât mai clară şi completă asupra problemei,
am putea realiza o combinaţie a celor două scheme înglobând primele trei etape
principale ale evaluării identificate de Cole (primele trei casete din schema sa,
prezentate pe orizontală) în modulul “Evaluarea propriu-zisă” al lui Batal,
etapele secundare menţionate de Cole (ultimele trei casete din schemă,
prezentate în paralel pe verticală) putând fi identificate cu secţiunea
“Exploatarea rezultatelor evaluării” care asigură feedback-ul în schema
generală a specialistului francez.
Un ultim lucru de reţinut este caracterul mai larg al schemei lui Batal care
nu se limitează doar la evaluarea performanţelor profesionale ci poate fi
aplicată şi referitor la alte aspecte legate de resursa umană, după cum
sugerează conţinutul modulului referitor la întrebarea “Ce evaluăm?”.
În ciuda caracterului complex şi sofisticat al activităţii, sugerat de
problemele pe care le presupune, trebuie să precizăm că există două tipuri de
evaluări, diferenţiate după gradul lor de formalizare:
(i) informale (neoficiale):
- realizate ad-hoc, fiind determinate intuitiv sau de evidenţa factuală a
rezultatelor;
- reprezintă un element secundar al relaţiei zilnice manager-subordonat.
(ii) formale (oficiale):
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- activităţi elaborate, realizate în mod planificat şi sistematic (în
conformitate cu prevederile legii).
Este evident faptul că etapele cuprinse în schemele furnizate de Christian
Batal şi Gerald Cole se referă la evaluările formale, cele informale fiind mult mai
succinte şi mai puţin structurate.
Evaluarea performanţelor îi permite conducătorului să ia decizii privind
împărţirea recompenselor, creşterile de salarii, promovarea, transferările sau,
uneori, concedierile. De asemenea, această activitate ajută organizaţia să
monitorizeze activităţile de selecţie, training şi dezvoltare a salariaţilor. De
exemplu, dacă un număr însemnat de angajaţi au frecvent performanţe sub
aşteptări sau sub cerinţele posturilor ocupate, atunci politica de selecţie a
firmei va trebui revizuită sau sunt necesare, în scopul îmbunătăţirii
performanţelor, programe de training şi dezvoltare.
O altă utilitate importantă a aprecierii angajaţilor este încurajarea
performanţei. Astfel, aprecierea presupune informarea angajatului despre
punctele sale tari şi despre slăbiciunile sale şi sugerarea nevoilor de modificare
a comportamentului, de creştere a îndemânării sau de îmbunătăţire a
cunoştinţelor. Acest tip de feed-back îl ajută pe angajat să-şi clarifice aşteptările
cu privire la munca depusă şi pe conducător să direcţioneze eforturile
colaboratorului său la locul de muncă.
Evaluarea performanţelor are şi un caracter motivator, mai ales la nivel
individual. De asemenea, ea poate evidenţia inclusiv potenţialul de
performanţă, care stă la baza planificării carierei angajatului.
Activitatea de apreciere a salariaţilor are un caracter permanent. Totuşi,
în literatura de specialitate se apreciază că, în general, evaluarea formală se
realizează o dată pe an.
Desigur, adeseori nu este suficientă o asemenea frecvenţă a evaluărilor şi aceasta mai ales în cazul în care performanţele nu sunt satisfăcătoare.
De aceea, evaluarea informală a salariaţilor, cu o frecvenţă mai ridicată
decât cea formală, este foarte des uzitată.
Responsabilitatea desfăşurării acestei activităţi revine departamentului
de resurse umane şi tuturor cadrelor de conducere din întreprindere, ale căror
eforturi trebuie coordonate în acest sens.
În general, atribuţiile departamentului de resurse umane, în ceea ce
priveşte aprecierea salariaţilor, se referă la:
 proiectarea sistemului formal de evaluare a performanţei şi selectarea
metodelor ce vor fi folosite în acest scop;
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 instruirea conducătorilor pentru realizarea aprecierii subordonaţilor;
 monitorizarea desfăşurării activităţii de evaluare;
 reţinerea informaţiilor privind evaluarea fiecărui salariat.
Responsabilitatea cadrelor de conducere în legătură cu această
activitate constă în:

evaluarea performanţelor subordonaţilor;

completarea formularelor folosite în evaluare şi returnarea lor
departamentului de resurse umane;

discutarea rezultatelor evaluării cu angajaţii.
Metode de evaluare a performanţelor
Evaluarea reprezintă un raţionament, realizat de regulă de un superior,
privind comportamentul unui salariat la locul său de muncă. Acest raţionament
se poate exprima într-una din modalităţile următoare:
• prin notare, în cadrul unui sistem ce se bazează pe un asemenea
rezultat;
• printr-un inventar al punctelor tari şi al punctelor slabe, raportate la
funcţia exercitată;
• printr-un bilanţ profesional în raport cu obiectivele perioadei
anterioare evaluării.
Evaluarea propriu-zisă se bazează pe o discuţie (interviu) între
conducător (evaluator) şi colaborator (evaluat). Această discuţie trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
 să ofere informaţii pentru deciziile de promovare, mărire a
salariului, înlocuire, transfer sau concediere;
 să permită inventarierea punctelor forte şi a celor slabe ale
salariatului, precum şi oferirea soluţiilor de îmbunătăţire a
performanţei;
 să favorizeze mai buna cunoaştere a salariaţilor.
Evaluarea clasică este realizată de către şeful ierarhic. Cele mai utilizate
metode folosite în acest scop sunt prezentate în continuare.
A. Metode obiective (cantitative). Acestea folosesc anumite mărimi
cantitative ca bază a aprecierii performanţei, cum ar fi: volumul ieşirilor,
valoarea vânzărilor, numărul produselor defecte etc. Totuşi, aceste metode nu
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pot fi aplicate în toate cazurile sau este necesară o anumită ajustare a lor, în
sensul combinării cu alte tipuri de metode.
B. Metode subiective (calitative). Sunt mult mai frecvent folosite şi,
deşi se bazează pe aprecierile unei persoane (conducătorul), oferă mult mai
multe informaţii decât metodele obiective (cantitative); în această categorie de
metode se includ:
1. Metode axate pe evaluarea caracteristicilor sau atributelor personale:
• evaluarea liberă (generală) sau eseul de apreciere – reprezintă o
descriere a performanţelor individuale într-o formă scrisă, narativă; ea nu
poate sta la baza promovării sau selecţiei, deoarece nu urmăreşte o schemă fixă
şi deci nu permite compararea a doi sau mai mulţi angajaţi, evaluaţi în acest fel;
rezultatul depinde foarte mult de abilitatea conducătorului de a se exprima în
scris şi, adeseori, aprecierile tind să devină evazive;
• metoda alegerii forţate - se realizează pe baza unui chestionar-tip
completat de evaluator; grilele de evaluare sunt adaptate fiecărei categorii
socio-profesionale. De exemplu, factorii de apreciere pot fi: cantitatea şi
calitatea muncii, organizarea, raţionamentul, spiritul de disciplină, motivaţiile,
comunicarea, spiritul de iniţiativă ş.a. Gradele de evaluare pot fi: insuficient,
acceptabil, bine, foarte bine, excelent.
O altă variantă de folosire a acestei metode constă în clasificarea unui
anumit număr de caracteristici, în funcţie de gradul de reprezentativitate
pentru cel evaluat, în ordine descrescătoare.
• gradarea - este o formă dezvoltată a evaluării pe baza caracteristicilor.
În cadrul ei se definesc anumite niveluri ale fiecărei caracteristici, conducătorul
alegând acel nivel care îl descrie cel mai exact pe angajat. Se pot folosi mai multe
tehnici de gradare:
folosirea unor scale care includ scurte descrieri ale comportamentelor
bune sau mai puţin bune;
comparaţii-perechi - angajaţii supuşi evaluării vor fi comparaţi pe
rând, fiecare cu fiecare, după anumite criterii stabilite, şi apoi se face
clasamentul final pentru fiecare criteriu şi pentru toate criteriile de
performanţă alese;
ordonarea rangurilor - clasificarea angajaţilor, de la cel care a obţinut
performanţa cea mai înaltă, la cel cu nivelul cel mai scăzut de performanţă.
• distribuţia forţată - presupune compararea performanţelor salariaţilor
şi plasarea lor într-o anumită grupă corespunzând unui anumit nivel al
performanţei; astfel, conform curbei "normale" de distribuţie, 60% din
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personal corespunde aşteptărilor, 20% se plasează peste aşteptări, iar 20% sub
aşteptări. Această metodă are mai puţină aplicabilitate în cazul grupurilor mici,
unde distribuţia normală nu este valabilă.
2. Metode bazate pe observarea comportamentelor
• analiza evenimentelor semnificative (critice) constă în evaluarea
comportamentului salariatului în situaţii critice, acesta putând explica succesul
sau insuccesul în planul performanţei celui ce este evaluat. Gestiunea carierei
angajaţilor Criticii acestei metode se referă la faptul că ea poate necesita un
timp îndelungat (în care să apară acele "evenimente critice" care pot permite
evaluarea), nu permite comparaţii între indivizi şi, mai mult, aprecierea unui
eveniment ca fiind "semnificativ" poate diferi de la un evaluator la altul. În
schimb, această metodă s-a dovedit utilă pentru studierea potenţialului
individului şi planificarea carierei sale.
• metoda listei de verificare ("checklist") presupune evidenţierea
îndeplinirii sau neîndeplinirii de către cel evaluat a unei serii de condiţii,
respectiv afirmaţii privind modul în care îşi desfăşoară activitatea; evaluatorul
apreciază cu "da" sau "nu" diversele condiţii. În tabelul 9.1 sunt redate câteva
afirmaţii ce pot fi incluse într-o listă de verificare.

1.
2.
3.
4.
5.

LISTA DE VERIFICARE - MODEL
DA
Individual își pierde cumpătul în public… …
……
Se oferă voluntar pentru anumite sarcini… …
……
Termină lucrul la timp … …
……
Este de accord să facă ore suplimentare … …
……
Acceptă critica … …
……

NU
……
……
……
……
……

De regulă, interpretarea rezultatului (evaluarea răspunsurilor) nu este
cunoscută de evaluator, ci doar de departamentul de resurse umane. Pentru
fiecare afirmaţie, răspunsul poate să nu fie un simplu "da" sau "nu", ci se pot
identifica diferite grade în care cel evaluat corespunde fiecă- rei condiţii din
lista de verificare. De exemplu, răspunsurile pot fi de genul: niciodată, foarte
rar, de regulă, întotdeauna - cu valori, respectiv de -2 -1, +1, +2.
Şi această metodă prezintă unele inconveniente, în sensul că diferiţi
evaluatori pot interpreta în sensuri diferite calificativele sau chiar afirmaţiile;
în plus, conţinutul listei de verificare trebuie adaptat fiecărei categorii de
posturi, ceea ce face mai dificilă aplicarea acestei metode.
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• metoda evaluării prin rezultate sau managementul prin obiective
(MBO) este tot mai mult utilizată pentru evaluarea specialiştilor sau a
managerilor de pe treptele ierarhice superioare.
Procesul tipic al MBO constă în parcurgerea următoarelor faze:
 definirea clară a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor pe o
perioadă dată;
 dezvoltarea unui plan de acţiune care să indice modul de atingere
a obiectivelor;
 urmărirea însuşirii de către salariat a acestui plan;
 măsurarea gradului de atingere a obiectivelor (a performanţei);
 corectarea abaterilor, atunci când este cazul;
 stabilirea noilor obiective pentru viitor.
Pentru a avea succes, această metodă necesită asigurarea unor condiţii,
cum ar fi:

obiectivele să fie măsurabile şi cuantificabile, să fie clar exprimate,
preferabil în scris, într-un limbaj concis, fără ambiguităţi (exemple de
exprimare a obiectivelor: să răspundem tuturor reclamaţiilor scrise ale
clienţilor în decurs de trei zile de la primirea acestora; să obţinem
comenzi de la cel puţin cinci clienţi noi pe lună; să creştem gradul de
ocupare a hotelului la 55% în fiecare lună a anului etc.);

angajatul să fie implicat în stabilirea obiectivelor, ceea ce îl va
motiva superior şi va constitui o premisă a obţinerii unor performanţe
ridicate;

obiectivele şi planul de acţiune să servească drept bază pentru
discuţia dintre manager şi colaborator, privind evaluarea performanţei
celui din urmă, iar acest dialog să fie regulat, astfel încât să poată fi
urmărit modul de atingere a obiectivelor sau să permită modificarea
acestora, când este necesar.
În literatura de specialitate, obiectivele evaluării performanţelor
resurselor umane au fost grupate în patru categorii: organizaţionale,
psihologice, de dezvoltare şi procedurale, fiecare categorie de obiective
prezentând următoarele facilităţi:
pentru obiectivele organizaţionale:
▪ sesizarea între obiectivele organizaţionale şi strategiile de resurse
umane;
▪ concordanţa performanţelor individuale cu obiectivele organizaţionale;
▪ descrierea posturilor şi ajustarea conţinutului lor;
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▪ asigurarea garanţiei că planurile sunt echilibrate iar responsabilităţile
sunt bine definite;
▪ concordanţa angajaţilor cu funcţiile existente în structura organizatorică;
pentru obiectivele psihologice:
▪ cunoaşterea de către fiecare angajat a contribuţiei sale la realizarea
obiectivelor organizaţiei;
▪ posibilitatea angajatului de a situa contribuţia sa în raport cu standardele
şi de a atrage atenţia superiorilor;
▪ perceperea poziţiei şi a relaţiilor în ierarhia organizaţiei;
pentru obiectivele de dezvoltare:
▪ posibilitatea fiecărui angajat de a cunoaşte şansele de evoluţie în funcţie
de performanţele proprii şi de obiectivele organizaţiei;
pentru obiectivele procedurale:
▪ asigurarea unui diagnostic permanent al resurselor umane;
▪ gestiunea carierelor angajaţilor;
▪ identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare;
▪ ameliorarea relaţiilor interpersonale;
▪ dimensionarea salariilor.

6. COACHING ȘI MENTORING
COACHING ŞI MENTORING
Richard Luecke afirmă în introducerea volumului “Harvard Business
Essentials: Coaching and Mentoring” că organizaţiile cu un bun management
sunt preocupate de dezvoltarea resurselor umane, această preocupare fiind
integrată într-un sistem mai larg de management al performanţei ce include
evaluarea performanţelor, instruirea formală şi recompensarea dar că, pe lângă
aceste activităţi formale tradiţionale, mai există şi este la fel de importantă
interacţiunea de zi cu zi la locul de muncă a managerilor cu subordonaţii,
interacţiune ce poate fortifica aptitudini, extinde cunoaşterea şi induce valori
profesionale dezirabile (Luecke, 2009, p. xi). Tocmai de această oportunitate se
ocupă coaching-ul şi mentoring-ul.
Coaching-ul este o activitate prin care managerii lucrează cu subordonaţii
la dezvoltarea aptitudinilor lor, împărtăşesc cunosţinţe de specialitate şi induc
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valori şi tipuri de comportamente care îi ajută pe angajaţi să atingă scopurile
organizaţionale şi îi pregătesc pentru sarcini mai provocatoare. Deşi este văzut
ca un produs secundar la evaluării performanţelor, coaching-ul poate avea loc
pe parcursul oricărei zile de lucru – deci nu este văzut ca o activitate cu o
planificare exactă a perioadei şi duratei de desfăşurare –, în funcţie de cum
sesizează managerul o oportunitate de a-şi ajuta subordonaţii să lucreze mai
bine.
Mentoring-ul este, la fel ca şi coaching-ul, o modalitate de dezvoltare a
resursei umane dar pune accentul pe orientarea oamenilor în eforturile lor de
creştere valorică generală cu ajutorul învăţării. Mentorul acţionează ca şi un
ghid de încredere, oferindu-şi consultanţa când îi este solicitată şi deschizând
uşi pentru oportunităţile de instruire/formare când este posibil. Spre
deosebire de coaching, iniţiativa în mentoring o are cel care doreşte să se
dezvolte, asumându-şi responsabilitatea pentru acest lucru.
6.1. Definirea conceptului de coaching.
Scurt istoric:
Deşi controversată, se pare că, din punct de vedere etimologic, denumirea
“coach” provine de la numele dat unui “tip de trăsură de dimensiuni mai mari”
construit iniţial pe la jumătatea secolului al XV-lea în localitatea Kocs (ce se
pronunţă în limba maghiară aproape ca şi termenul “coach” în limba engleză)
din Ungaria, de unde s-a răspândit în întreaga Europă. Renton speculează mai
mult această legătură, sugerând că coaching-ul poate fi considerat, în sens
metaforic, un mijloc folosit de manageri de a-i ajuta pe angajaţi să se deplaseze
(în plan profesional) cât mai eficient din punctul A în punctul B, precum a făcuto, geografic însă, şi mijlocul de transport mai sus amintit, într-o epocă în care
rapiditatea şi siguranţa deplasării nu erau garantate ca şi astăzi.
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, “coach” era termenul de
argou/jargon folosit la Universitatea Oxford pentru cei care erau tutori adică
ajutau studenţii să treacă un examen, practică foarte asemănătoare cu
activitatea convenţională a unui profesor competent dar foarte îndepărtată de
semnificaţia conceptului modern.
Primele referiri la coaching au apărut în revistele de specialitate în
domeniul resurselor umane pe la jumătatea anilor ’30 ai secolului al XX-lea iar
primul articol propriu-zis despre coaching a apărut în publicaţia serială
“Harvard Business Review” în anul 1955, însă conceptul era utilizat în sinonimie
cu ce se înţelege prin supervizare.
151

De-abia în anii ’70 şi ’80 coaching-ul a început să aibă un impact mai mare
asupra vieţii corporatiste, cu două decenii în urmă acesta ducând o luptă pentru
supremaţie cu consilierea psihologică.
În anii ’90 coaching-ul a reuşit să-şi câştige statutul de disciplină distinctă,
consacrându-se ca o importantă metodă de dezvoltare managerială mai ales în
companiile multinaţionale care au întâmpinat mari provocări în era
globalizării.
Definirea conceptului de coaching
Carol Ellis înţelege prin coaching “procesul de creare a mediului şi de
construire a relaţiilor care să intensifice dezvoltarea aptitudinilor şi a
performanţei atât ale subordonaţilor (direcţi) cât şi ale managerului” .
Richard Luecke vede în coaching “un proces interactiv prin care managerii
şi supervizorii urmăresc să rezolve probleme legate de performanţă sau să
dezvolte capacitatea angajaţilor cu ajutorul colaborării şi pe baza a 3
componente: ajutor tehnic, susţinere personală şi provocare individuală”.
Jane Renton ne propune la rândul său în lucrarea “Coaching and
Mentoring” un set de definiţii începând cu una mai tehnică, mai abstractă şi, în
consecinţă mai puţin atractivă, continuând cu două cu o pronunţată orientare
spre ştiinţele umaniste şi încheind tot cu definiţie tehnică dar mult mai
tranşantă şi mai pragmatică, tocmai pentru a demonstra dificultatea definirii
care ea consideră că se datorează complexităţii dar şi diversităţii disciplinelor
profesionale, metodologiilor şi teoriilor care au contribuit la conturarea ei, cum
ar fi: filosofia, psihologia, consultanţa, pedagogia, managementul, mentoring-ul,
sportul, dezvoltarea orgnizaţională, sociologia, dezvoltarea carierei etc.
Iată definiţiile propuse de Renton:
Anthony Grant şi Michael Cavanagh definesc coaching-ul ca fiind un
“proces sistematic orientat spre scopuri şi spre rezultate prin care o persoană
facilitează o schimbare de durată la nivelul unui individ sau a unui grup
prin/stimularea învăţării auto-direcţionate şi a dezvoltării personale a
beneficiarului”.
Sir John Whitmore consideră că “coaching-ul este deblocarea potenţialului
unei persoane pentru a maximiza propria sa performanţă. Înseamnă mai
degrabă a ajuta pe cineva să înveţe decât a-i preda sau a-l învăţa în sensul
tradiţional al termenului”.
Edgar Schein vede în coaching un subansamblu al consultanţei constituit
dintr-un set de comportamente specifice coach-ului (consultantului) care îl ajută
pe client să-şi dezvolte o nouă modalitate de a vedea, a simţi şi de a se comporta
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în situaţii pe care el le defineşte ca fiind problematice. Iar Donald L. Kirkpatrick
defineşte coaching-ul ca fiind un proces iniţiat de manager, realizat în mod
regulat, orientat spre post, fiind pozitiv şi corectiv cu accentul pus pe a spune (a
indica), a instrui de către manager cu scopul de a îmbunătăţi performanţa
profesională.
6.2. Elaborarea unui model structural de coaching.
Un model structural de coaching
Deşi Federaţia Internaţională de Coaching insistă asupra faptului că
coaching-ul nu consiliază clienţii şi că clienţii deţin răspunsurile la întrebările
profesionale pe care tot ei le pun, managerii care intenţionează să desfăşoare o
asemenea activitate în ajutorul subordonaţilor lor trebuie să se pregătească
pentru aceasta şi trebuie să adopte un plan de acţiune, drept pentru care vă
prezentăm, ca exemplu, următorul model de coaching.
Carol W. Ellis propune un model de coaching cu 6 etape care să fie
precedate de activitatea de completare a Formularului pentru planificarea
coaching-ului ce furnizează structura necesară planificării oricărui tip de
întâlnire pentru desfăşurarea coaching-ului, fie că e vorba de subordonaţi cu
performanţe de excepţie, fie că e vorba de cei care trebuie să-şi îmbunătăţească
aptitudinile şi comportamentul.
Iată pe scurt structura acestui formular:
Numele angajatului ________________________________ Data întâlnirii _____________________________
Faza de instruire/învățare pentru această sarcină/situație ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ETAPA 1 . Stabiliți cadrul situațional. Descrieți în detaliu de ce are loc această întîlnire.
ETAPA 2. Formulați o idee și focalizați-vă pe ea. Ce abordare sugerați pentru
îmbunătățirea performanței în această situație particulară?
ETAPA 3. Obținerea acordului. Cum veți obține de la subordonatul dumneavoastră direct
acceptarea ideii că activitatea de coaching va fi benefică pentru el?
ETAPA 4 . Generarea posibilelor soluții sau alternative. Cum vă stimulați/încurajați
subordonatul să accepte un branstorming cu dumneavoastră?
ETAPA 5. Stabilirea scopurilor și dezvoltarea planului de acțiune. Stabiliți împreună
cu subordonatul dumnoavoastră un set de palnuri specifice care să includă acțiuni, durata
și consecințe ale acestora dacă e posibil.
ETAPA 6. Monitorizarea. Care este planul care trebuie urmat în continuare?
153

Odată completat formularul de mai sus, acest lucru îi permite unui
manager să se menţină pe o poziţie profesionistă în întâlnirea pentru coaching
cu subordonatul să, putând să facă faţă şi posibilelor situaţii nu tocmai
confortabile pe care le-ar putea întâmpina, fără să devieze de la subiect sau să
se lase deviat de la el.
Modelul de coaching cu şase etape propus de Ellis sugerează tehnici de
comunicare managerială corespunzătoare fiecărei etape şi subetape şi este
structurat în felul următor:
Aspecte (do luat in considerare) ale
Tehnici de comunicare
planificarii
Etapa 1: Stabilirea cadrului situational
De ce se organizează această întâlnire?
Claritate – Precizie
 Ce a generat-o/solicitat-o?
 Afirmaţii clare referitoare la
 Care este problema ce trebuie probleme de performanță percepute fără
abordată?
utilizarea uni limbaj acuzator
 Doreşte managerul să ofere
 Identificarea problemei
subordonatului oportunitatea de a prelua
 Creionarea/trasarea
de
noi
noi responsabilităţi?
responsabilități
 Poate se doreşte o simplă verificare
Delimitarea problemei în cauză
a obiectivelor anuale.
 Limitarea afirmaţiilor la o singură
problemă sau la două aflate în strânsă
legătură
 Discutarea importanţei apariției
unor schimbări
Orientarea spre viitor
 Stabilirea
schimbării
dorite,
nesolicitarea de explicaţii/cauze/ motive
pentru eşec
Etapa 2: Formularea problemelor şi focalizarea pe ele
Ce se întâmplă?
Promovarea auto-descoperirii
 Ce intrebări pot fi puse pentru a
 Punerea de întrebări pentru a se da
determina ce se întâmplă sau ce gândeşte descoperi ce se întâmplă
subordonatul?
Acordarea atenţiei
 Cum pot fi determinate cauzele
 Ascultarea activă; nu se practică
problemelor apărute?
întreruperile
Aprobare
 Oferirea de indicii verbale sau
nonverbale care să confirme implicarea în
discuție/conversaţie
Culegerea de informaţii
 Punerea de intrebări, confirmarea
implicării participării, testare, reflectare şi
realizare a unei sinteze/sumarizare
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Etapa 3: Obținerea acordului
Cum se va şti că există un acord pentru
Confirmare
situaţia în cauză?
 Ajungerea la o înțelegere mutuală
 La ce trebuie să fie atent managerul- privind problemele şi cauzele lor
coach când pune în discuție o situație?
Sugerarea respectului
 Cum se va schimba un acord
 Neutilizare a comportamentelor
referitor la problema?
care ridiculizează, generalizează sau judecă
Comentare afirmativă
 Punerea în discuție a punctelor tari
ale subordonatului şi ale perspectivelor
sale pozitive
Etapa 4: Generarea de posibile soluţii sau alternative
Ce abordare trebuie utilizată care să vină
Practicarea brainstormingului
în îtâmpinarea obiectivelor stabilite de
 Generarea a cât mai multe soluții
manageri?
alternative cu putinţă
 Ce ar trebui să spună managerul
Evidenţierea consecinţelor
pentru a-şi încuraja subordonatul să ofere
 Cântărirea plusurilor şi minusurilor
soluţii?
fiecărei alternative în parte
 Ar putea fi sugerate de către
Luarea deciziei
manager programe de instruire pentru
 Identificarea alternativei care se
îmbunătăţirea
sau
extinderea potrivește cel mai bine situaţiei
cunoştinţelor
de
specialitate
sau
parteneriate cu un alt subordonat în
vederea dezvoltării profesionale
Etapa 5: Stabilirea scopurilor şi dezvoltarea unui plan de acţiune
Care sunt acţiunile ce trebuie intreprinse şi Planificare
 Construirea de strategii şi căderea
care sunt consecintele lor?
 Ce acţiuni se aşteaptă managerul să de accord asupra parcursului de urmat,
întreprindă subordonatul în urma acestei incluzând puncte de reper și termene de
întâlniri?
realizare
 Asigurarea includerii unor termene Stabilirea strategiei
de realizare asociate acţiunilor
 Luarea în calcul a instruirii,
 Stabilirea consecinţelor, pozitive mentoring-ului interpersonal, a coachingsau negative, care apărea dacă sugestiile ului şi a resurselor corespunzătoare
sau pretențiile managerului nu vor fi Recapitulare
respectate
 Revizuirea punctelor cheie pentru
 Există o nouă poziție în organizaţie consolidarea
intelegerii
reciproces
avută în vedere pentru subordonat sau mai partenerilor
degrabă este instruit pentru o promovare?
Etapa 6: Monitorizarea
Ce se va intampla in continuare?
 Urmează să fie realizate alte acţiuni
in continuare?
 Va fi stabilită o altă intalnire?

Parcursul de urmat

Stabilirea parcursurilor de
urmat incluzând detalii procedurale de
tipul "cine”, ”când" şi "cum”

.
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Beneficii ale coaching-ului
Richard Luecke ne propune următorul set de beneficii generale pe care le
poate oferi practicarea coaching-ului:
1. Depăşirea problemelor de performanţă;
2. Dezvoltarea aptitudinilor angajaţilor;
3. Creşterea productivităţii (a eficacităţii acolo unde nu putem vorbi de
activităţi productive propriu-zise, n. n.);
4. Crearea de subordonaţi promovabili;
5. Îmbunătăţirea retenţiei de resurse umane;
6. Consolidarea unei culturi pozitive a muncii.
Însă Carol W. Ellis detaliază problema, defalcând pe trei nivele beneficiile
coaching-ului:
1. Beneficii ale organizaţiei
1.1. Aduce o îmbunătăţire marjei finale de profit datorită costurilor mai
scăzute de producţie (un avantaj mai greu de înţeles şi de translatat în domeniul
public, eventual dacă se operează un artificiu de înlocuire a profitului cu
eficacitatea sau performanţa.)
1.2. Atrage pe cei care caută locuri de muncă de înaltă calitate pentru că
oamenii doresc să lucreze pentru organizaţii care îşi dezvoltă angajaţii.
1.3. Fluctuaţie redusă de personal pentru că angajaţii doresc să rămână
în organizaţie.
1.4. Acţionarii (chiar şi în sectorul public am putea vorbi de contribuabili
ca şi acţionari) sunt mulţumiţi cu îmbunătăţirea situaţiei financiare (în cazul
contribuabililor, cu utilizarea banilor obţinuţi din taxe şi impozite, n. n.).
2. Beneficii ale managerului
2.1. Munca realizată conform standardelor/cerinţelor.
2.2. Deţinerea de subordonaţi care doresc să lucreze cu el.
2.3. Posibilitatea de a-şi aloca timpul pentru propria muncă pentru că
subordonaţii sunt capabili să şi-o realizeze singuri pe a lor.
2.4. Deţinerea unui plan de succesiune/succedare în cazul în care doreşte
să-şi schimbe poziţia în cadrul organizaţiei.
2.5. Obţinerea unui rezultat al muncii mai bun datorită mai multor idei
care conlucrează.
2.6. Obţinerea unui volum de muncă mai mare pentru că subordonaţii îl
pot furniza /asigura.
2.7. Scăderea nivelului de stres personal.
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2.8. Permiterea luării unei pauze de la programul de lucru (de la banala
şi scurta pauză de masă la mai generoase pauze pentru o scurtă vacanţă).
3. Beneficii ale subordonaţilor
3.1. Sunt mai entuziaşti faţă de munca lor.
3.2. Vor fi mai buni performeri şi le vor creşte şansele de obţinere a unor
beneficii suplimentare.
3.3. Le va plăcea ceea ce fac pentru că vor face acele lucruri bine.
3.4. Creşterea controlului asupra muncii prestate.
3.5. Convingerea că lucrează pentru un manager căruia îi pasă de ei.
3.6. Sunt motivaţi să vină la serviciu.
Ellis consideră că, atunci când sunt cunoscute beneficiile, se poate
determina mai uşor ce situaţii pot apărea la locul de muncă în cazul cărora
managerul ar avea nevoie să utilizeze coaching-ul pentru subordonaţii săi.
Acestea pot fi împărţite în patru mari categorii şi pot apărea destul de frecvent:
1. Coaching pentru muncă de calitate. Când comportamentele ce produc
muncă de calitate sunt apreciate, ele se vor repeta. Un avantaj evident al acestor
situaţii este că coaching-ul poate fi aplicat pe loc, fără o planificare prealabilă a
momentului şi locaţiei.
2. Coaching al oportunităţilor de dezvoltare. Acest tip îi poate ajuta pe
angajaţi în legătură cu cariera lor şi poate începe prin practicarea delegării de
către manager.
3. Coaching pentru muncă necorespunzătoare. Îi lămureşte pe angajaţi ce
trebuie să altfel decât au făcut până în acel moment dar trebuie practicat în
particular, cu mult tact, multă discreţie şi utilizând o abordare pozitivă.
4. Coaching pentru obiceiuri personale necorespunzătoare. Se utilizează
pentru abordarea unor probleme strict personale (de comportament, de
atitudine sau chiar de igienă) pentru a li se identifica cauzele şi a se descoperi
soluţii de remediere.
6.3. Definirea conceptului de mentoring.
Scurt istoric:
Denumirea acestei activităţi de dezvoltare a resurselor umane provine de
la numele personajului Mentor din epopeea greacă atribuită lui Homer,
Odiseea. Mentor era prietenul credincios al regelui Ulise care, plecând la război,
i l-a încredinţat pe fiul său, Telemah, pentru a-l pregăti să devină viitorul
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conducător al regatului. Într-un moment de cumpănă, când Mentor se pare că
n-a reuşit să se descurce suficient de bine, Homer relatează că însăşi zeiţa Atena
a luat înfăţişarea acestuia şi a sărit în ajutorul tânărului.
Renton face trecerea istorică a conceptului de la originile sale antice
(scufundate în legendă) la contemporaneitate, dând exemple celebre de genul
cardinalului Richelieu care a fost mentorul cardinalului Mazarin, amândoi
exercitând o influenţă semnificativă asupra regelui Louis XIII şi, respectiv,
Louis XIV, influenţă care însă nu i-a ajutat suficient pentru a ajunge la
performanţele predecesorului lor, Regele Soare.
Pentru a sublinia ideea conform căreia căutarea de mentori reprezintă
“un instinct ce se extinde la nivelul tuturor raselor” şi că înşişi conducătorii de
state au avut şi au tendinţa să apeleze la acest gen de ajutor, căutându-l de multe
ori în apropiere, printre părinţi sau alte rude, Renton ne dă exemplu pe John F.
Kennedy al cărui mentor a fost tatăl său, Joe Kennedy, care l-ar fi determinat să
renunţe la jurnalism în favoarea politicii.
Ultimul şi cel mai recent exemplu este cel al lui Valerie Jarrett, director
executiv la o firmă de tranzacţii imobiliare din Chicago, care, timp de 20 de ani,
le-a fost mentor şi protector lui Michelle şi Barack Obama, drept pentru care
actualul preşedinte al SUA i-a încredinţat o funcţie de consilier superior la Casa
Albă, apreciindu-i şi astăzi valoarea şi susţinerea (Renton, 2009, p. 43).
Deşi o principală diferenţă între mentoring şi coaching se referă la
caracterul informal al celui dintâi, din anii ’60 ai secolului XX încoace,
mentoring-ul începe să se consacre în America şi Marea Britanie ca activitate
planificată furnizată, mai ales în domeniul social, de către o reţea formală de
mentoring asociată unei instituţii de învăţământ sau locului de muncă.
Definirea mentoring-ului:
Conform lui Richard Luecke, mentoring-ul reprezintă “oferirea de sfaturi
înţelepte şi consistente, de informaţii şi de îndrumare de către o persoană cu
experienţă, aptitudini şi expertiză utile pentru dezvoltarea profesională şi
personală a unui alt individ”.
Mentoring-ul urmăreşte susţinerea dezvoltării individuale prin
îndeplinirea a două tipuri de funcţii:
a. Funcţii (legate) de carieră – consolidează/îmbunătăţesc învăţarea
regulilor de bază ale locului de muncă şi pregătesc pentru avansarea în ierarhia
organizaţiei respective;
b. Funcţii psihosociale – îmbunătăţesc sentimentul competenţei, al clarităţii
propriei identităţi, al eficacităţii rolului profesional asumat, ajutând fiecare
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persoană să-şi construiască un respect de sine atât în cadrul organizaţiei cât şi
în afara ei.
Susţinerea dezvoltării individuale prin mentoring
Funcții (legate) de carieră

Funcţii psihosociale

Sponsorizare - mentorul deschide uşi
care altfel ar fi închise pentru protejatul
său.

Modelarea rolului – mentorul
demonstrează tipurile de comportamente,
atitudini şi valori ce conduc la succes în
organizaţie
Coaching - mentorul instruieşte şi
Consiliere - mentorul îşi ajută protejatul în
asigură feedback.
abordarea dilemelor profesionale majore.
Protecție - mentorul îşi susţine protejatul Acceptare şi confirmare - mentorul îşi
şi acţionează ca un"amortizor al efectelor susţine protejatul şi dă
acţiunilor altor indivizi asupra acestuia.
dovadă de respect față de acesta.
Provocare - mentorul încurajează
Prietenie - mentorul face dovada unei griji
însuşirea de noi modalităţi de gândire şi
personale faţă de protejat, dincolo de
acţiune şi îl stimulează pe protejat să-şi
cerintele formale ale relaţiei de colaborare.
extindă capacitățile.
Expunere şi vizibilitate - mentorul
stimulează protejatul să se implice sau să
asume anumite sarcini de serviciu care
să-l aducă, în mod favorabil, în atenţia
conducerii superioare
Tabelul 5. Funcțiile (legate) de carieră şi psihosociale ale mentoring-ului

Richard Luecke susţine ideea că scopul mentoring-ului este mult mai vast
decât cel al coaching-ului, acesta din urmă fiind, de fapt, un subansamblu al
celui dintâi menţionat.
Acelaşi autor prezintă principale diferenţe dintre cele două tipuri de
activităţi.
Diferente cheie între coaching şi mentoring
Coaching
Mentoring

Scopuri cheie
Inițiativa de
îndrumare
Voluntariat

Să corecteze comportamentele
inadecvate, să îmbunătăţească
performanțele şi să împărtăşească
competențe de care angajatul are nevoie
pentru a accepta noi responsabilități.
Coach-ul orientează învăţarea şi
instruirea
Deşi este important ca subordonatul să
accepte coaching-ul, acest lucru nu se
obține neapărat in mod voluntar

Să susţină şi să orienteze
dezvoltarea personală a
protejatului.
Protejatul este responsabil
de instruirea sa
Atât mentorul cât şi
protejatul său participă în
mod voluntar
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Focalizare

Probleme imediate şi oportunități de
învățare

Roluri

Un puternic accent pus pe rolul coachului de spune/indica (telling in original)
insoţit de un feedback adecvat.

Durata

Relaționare

Dezvoltarea carierei
personale pe termen lung
Un puternic accent pus pe
ascultare, furnizarea unui
model de rol şi oferirea de
sugestii şi legături/relații
(socioprofesionale) de către
mentor pentru protejat

De obicei, concentrare pe nevoile
imediate/pe termen scurt. Administrare
Termen - lung
intermitentă bazată pe principiul ”în caz
de nevoie".
Mentorul este rareori şeful
direct al protejatului.
Majoritatea experţilor
Coach-ul este şeful ierarhic direct al
insistă ca mentorul să nu
beneficiarului/clientului
facă parte din lanțul de
conducere ierarhic ce-l are
în subordine pe protejat

Diferenţa finală dintre cele două activităţi ar putea fi sintetizată astfel:
coaching-ul se referă la locul actual de muncă şi la activitatea profesională
actuală pe când mentoring-ul se referă la carieră în general.
Dacă ne întoarcem la începutul acestui capitol, constatăm că această
ultimă caracteristică de diferenţiere aliniază coaching-ul în dreptul activităţii
de instruire profesională iar mentoring-ul în dreptul celei de dezvoltare
profesională. Am putea spune că coaching-ul şi mentoring-ul sunt forme
avansate a celorlalte două tipuri de activităţi pe care le-am putea considera
tradiţionale dintr-o perspectivă istorică a managementului resurselor umane.
Însă, în ciuda superiorităţii pretinse şi parţial demonstrate de către unii
autori a mentoring-ului faţă de coaching (aşa cum reiese şi din informaţiile
furnizate în paragrafele de mai sus), nu putem să nu remarcăm şi poziţii
diametral opuse care nu ezită să aplice mentoring-ului titlul de „soră mai umilă
şi mai puţin bine-remunerată” sau de „soră mai săracă” a coaching-ului care a
eclipsat-o. De altfel, chiar Renton ne oferă cel puţin cinci argumente care ar
putea explica acest raport dezechilibrat în favoarea coaching-ului.
În primul rând Renton consideră că Revoluţia Industrială care a avut loc
în Marea Britanie a secolului XVIII a afectat puternic relaţiile dintre categoriile
profesionale, compromiţând în bună măsură ucenicia care predomina până în
acel moment în relaţiile de muncă şi restrângând-o foarte mult, ucenicia fiind
văzută aici ca fiind o relaţie de mai lungă durată şi cu implicaţii multiple pentru
viaţa persoanelor implicate.
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Un al doilea argument este de natură economică dar şi culturală şi se
referă la faptul că, în general, cu foarte puţine excepţii, mentoring-ul este
voluntar şi neplătit ceea ce nu prea este apreciat în societatea consumeristă şi
pragmatică modernă, spre deosebire de practicile mutuale ale ghildelor
negustoreşti medievale şi de înclinaţiile filantropice ale capitaliştilor de la
începutulul Epocii Victoriene.
Un al treilea argument este de natură exclusiv culturală şi se referă la
faptul că, întrucât mentorul este o persoană cu experienţă profesională şi
generală de succes dar şi foarte bogată şi consistentă, acest rol revine de obicei
unei persoane în vârstă a cărui imagine nu mai constituie în zilele noastre un
stereotip cultural pozitiv mai ales în culturile vestice şi, în special, în cele anglosaxone unde bătrâneţea este mai puţin asociată cu înţelepciunea şi mai mult cu
decăderea şi degradarea, mentalitate foarte plastic dar şi foarte cinic surprinsă
de către un jurnalist în publicaţia Sunday Times din martie 2009: „ Marea
teroare a epocii noastre este vârsta. (...) E clar că frica nu este de cei bătrâni:
este legată de faptul că noi vom ajunge ca ei. Bătrânii sunt zombii de la sfârşitul
propriilor noastre filme de groază de acasă.”
Un al patrulea argument vine tot din zona culturală dar în sensul mai larg
al acesteia şi se referă la interacţiunea dintre culturile organizaţionale şi cele
naţionale, problemă studiată şi apoi consacrată într-un model teoretic de către
cercetătorul olandez Geert Hofstede. Din această perspectivă, distanţa faţă de
putere este criteriul de diferenţiere culturală ce poate crea probleme
mentoring-ului (dar şi coaching-ul dar nu în aceeaşi măsură) mai ales în ţările
unde această distanţă este mare, cum ar fi ţările din Europa de Sud şi de Est dar
şi America corporatistă tradiţionalistă iar când este combinată cu un alt criteriu
cum este cel al convingerilor religioase ce împarte o ţară ca Malaezia în două
părţi, Malaezia islamică şi Malaezia budistă, efectul este şi mai mare. Cu cât
distanţa faţă de putere este mai mare cu atât mentorul câştigă în statut şi are
tendinţe de a se impune în relaţie considerând că trebuie să furnizeze
răspunsurile la probleme profesionale pe care ar trebui să-l ajute pe protejat să
le descopere singur, ajungându-se şi la situaţii extreme în care mentorul
manifestă o atitudine intolerantă şi excesiv autoritară faţă de cel de a cărui
dezvoltare se ocupă şi care i-a solicitat în mod voluntar sprijinul
Un ultim argument ce explică atractivitatea mai mare a coaching-ului este
de natură tehnică şi se referă la o contradicţie identificată chiar în nucleul sau
esenţa activităţii de mentoring, ce provine din marea diferenţă de statut între
cele două părţi implicate şi din marea diferenţă de putere care se poate
manifesta în această relaţie ce generează un consens slab referitor la
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semnificaţia şi utilitatea mentoring-ului, neajuns alimentat şi de lipsa unei baze
teoretice solide pe care să poată fi construită o metodă practică sau o politică
de implementare precisă, neajuns ce nu îi este caracteristic şi coaching-ului

7. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RECOMPENSELOR
Un sistem de recompensare a angajaţilor cuprinde politicile, practicile şi
procesele prin care organizaţia îşi recompensează angajaţii, în conformitate cu
contribuţiile, aptitudinile şi competenţele lor, precum şi cu valoarea lor pe
piaţă.
Sistemul este dezvoltat pe baza strategiilor, politicilor şi filozofiei
organizaţiei cu privire la recompensarea angajaţilor.

În figura de mai sus este prezentat un model de sistem de
recompensare, care conţine trei părţi principale:
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1) obiectivele sistemului de recompensare:
Eficienţa - poate fi exprimată mai specific prin îmbunătăţirea
performanţei, creşterea calităţii, asigurarea satisfacţiei clienţilor şi a
acţionarilor, respectiv controlul costurilor cu forţa de muncă.
Echitatea - se referă la asigurarea unui tratament echitabil, precum şi
la calitatea acestuia de a fi deschis şi uşor de înţeles.
Conformitatea - semnifică concordanţa cu prevederile legale existente
care reglementează domeniul respectiv.
2) politicile care formează fundaţia sistemului de recompensare sunt:
Uniformitatea
Competitivitatea externă
Contribuţia angajatului
Managementul sistemului
3) tehnicile care compun sistemul de recompensare:
Uniformitatea se realizează prin intermediul unei secvenţe de tehnici,
care începe cu analiza muncii prestate, respectiv a persoanelor care ar putea
ocupa postul/ urile respective. Informaţiile despre oameni şi/sau post/ uri sunt
colectate, organizate şi evaluate, iar pe baza acestei evaluări este concepută o
anumită structură internă.
Competitivitatea externă se stabileşte prin compararea cu modul şi
formele prin care competitorii recompensează munca similară. Secvenţa de
tehnici cuprinde: identificarea şi definirea a ceea ce înseamnă o piaţă relevantă
a muncii la care să se poată face raportarea, realizarea studiilor de salarizare,
utilizarea acestor informaţii împreună cu deciziile de politică organizaţională
pentru a genera o structură de recompensare.
Accentul asupra contribuţiei aduse de angajat se stabileşte prin creşteri
salariale bazate pe performanţă şi/sau vechimea în muncă, planuri de
stimulare, posibilitatea de acordare de acţiuni şi alte abordări bazate pe
performanţă. Astfel de practici influenţează comportamentul şi atitudinile
oamenilor, mai ales deciziile acestora de a se alătura unei organizaţii, de a
rămâne în cadrul ei şi de a munci cât mai bine.
Sistemul îşi va atinge obiectivele doar printr-un management adecvat,
în care trebuie luate în considerare următoarele aspecte: costurile implicate de
atragerea şi retenţia personalului, modul în care angajaţilor li s-a comunicat şi
au înţeles modul în care sunt recompensaţi, raportarea la piaţă / competitori
pentru a putea face revizuirile necesare care să determine adaptarea sistemului
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la schimbare sau identificarea segmentelor ce trebuie necesită dezvoltare
ulterioară.
Componentele unui sistem de recompensare
Un sistem de recompensare se referă la recompensele financiare şi la
beneficiile angajaţilor, formând împreună remuneraţia totală. Sistemul
include şi recompensele nefinanciare (recunoaşterea aportului angajatului,
sentimentul de realizare etc.); în multe cazuri, sistemul include şi procesele de
management al performanţei

Salariul de bază este un salariu fix care constituie etalonul pentru un
anumit post.
Remunerarea variabilă (suplimentări la salariul de bază) – la salariul
de bază pot fi adăugate recompense financiare suplimentare, în funcţie de
aptitudini, competenţă sau experienţă.
Principalele tipuri de recompense suplimentare sunt:
remunerarea individuală în funcţie de performanţă
bonus-urile
stimulentele
comisioanele
remunerarea în funcţie de vechime
remunerarea în funcţie de competenţă
remunerarea în funcţie de aptitudini
sporurile
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remunerarea în funcţie de contribuţie.
Beneficiile angajaţilor, denumite şi remunerare indirectă, includ
primele pentru asigurări, maşina de serviciu, biletul de vacanţă pentru
concediul annual de odihnă etc.
Recompensele nefinanciare reprezintă acele recompense care răspund
nevoii oamenilor de împlinire, recunoaştere, responsabilitate, influenţă şi
creştere personală.
Conţinutul strategiei de recompensare:
salarii competitive pentru angajaţi
realizarea unui sistem echitabil şi clar definit
restructurarea sistemului de salarizare
utilizarea salarizării ca pârghie pentru îmbunătăţirea
performanţelor
delegarea deciziilor de salarizare la managerii direcţi
implicarea angajaţilor în sistemul de recompensare
extinderea muncii în echipă
salarizarea în funcţie de competenţă şi de policalificare.
7.1. Realizarea sistemului de recompensare
Pentru a realiza un sistem de recompensare cu caracteristicile descrise
anterior, trebuie urmate următoarele etape:
- analiza şi evaluarea posturilor: permite elaborarea unui cadru pe care
să se fundamenteze deciziile de salarizare. Metodologia cuprinde
următoarele etape:
selectarea posturilor reprezentative
stabilirea factorilor care vor fi utilizaţi în evaluarea posturilor
analiza propriu-zisă a posturilor şi rolurilor
stabilirea valorii relative (unul faţă de altul) a posturilor
dezvoltarea structurii de plată (gradarea şi atribuirea valorii de
piaţă)
- stabilirea strategiei de compensaţii şi beneficii a firmei – stabilirea
poziţiei pe care compania o deţine în piaţă, posturi şi familii de posturi
cu salariu variabil, bonusuri, recompense, beneficii şi altele)
- alegerea tipului de structură salarială:
pe clase (diferenţe de 20-50% între minimul şi maximul clasei)
cu benzi extinse (diferenţe de 50% - 80 - 100%)
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cu familii de posturi (pe baza structurii funcţionale)
combinat.
analiza tarifelor de pe piaţă (se face prin sondaje de salarizare)
şi stabilirea valorilor pentru fiecare nivel. Astfel, va exista o imagine mai bună
a sistemului se salarizare al companiei în relaţie cu ceea ce se practică pe piaţă
şi se vor putea face corecţiile necesare.
- implementarea noului sistem – decizii privind modul în care vor fi
realizate creşterile salariale, decizii privind legătura dintre evaluarea
performanţei şi creşterea salarială. Există mai multe abordări în aplicarea
creşterilor salariale, în concordanţă cu performanţele sau contribuţia adusă
de angajaţi, cu aptitudinile sau competenţele dovedite, cu vechimea în cadrul
organizaţiei, cu poziţia în ierarhia organizaţiei etc.
- comunicarea noului sistem către angajaţi – este foarte important
ca organizaţia să comunice angajaţilor ei care sunt politicile şi practicile
salariale, respectiv să le explice care este impactul acestor politici asupra
fiecărui angajat.
- stabilirea modului de revizuire anuală a sistemului de salarizare
sistemul trebuie să fie revizuit cel puţin anual, pentru a se putea face
adaptările necesare. Revizuirea anuală a sistemului de salarizare este foarte
importantă, justificarea fiind tocmai specificul unui astfel de sistem care nu
poate fi conceput într-o formă definitivă şi apoi uitat/ignorat. Pe parcursul
procesului de revizuire, trebuie verificat modul în care funcţionează acest
sistem şi care sunt efectele acestuia. Câteva dintre aspectele care trebuie
verificate se referă la: rata fluctuaţiei personalului, gradul de implicare şi
preocupare al angajaţilor etc. Ceea ce contează cu adevărat este modul în care
acest sistem contribuie la atingerea obiectivelor organizaţiei.
7.2. Sistemul de recompense – cadrul conceptual.
Teoria şi practica managerială în domeniul resurselor umane dovedesc
că în ceea ce priveşte recompensarea angajaţilor, organizaţiile folosesc o
diversitate de termeni, ca, de exemplu: recompensă, compensaţie, retribuţie,
remuneraţie, salariu, leafă, plată, stimulente, facilităţi, avantaje, privilegii etc.
Conceptual, recompensa reprezintă totalitatea veniturilor materiale şi băneşti,
a înlesnirilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, legate direct sau indirect da
calitatea de angajat şi de activitatea desfăşurată. Un sistem de recompense
scoate în evidenţă ce anume preţuieşte organizaţia şi ce este dispusă să
plătească ca răspuns la acţiunea angajaţilor. La baza sistemului se află voinţa
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de a acorda recompense adecvate şi de a transmite tuturor mesajul despre ceea
ce este considerat important în organizaţie. Obiectivul principal al oricărui
sistem de recompensă îl constituie motivarea angajaţilor în vederea adoptării
comportamentului dorit de organizaţie, pentru a atinge niveluri înalte de
performanţă. Cu alte cuvinte, se urmăreşte stabilirea unei structuri şi a unui
sistem de plată echitabil pentru toţi angajaţii în concordanţă cu munca,
activitatea lor şi nivelul de performanţă pe care-l ating. De aceea, orice sistem
de recompense adoptat la nivel de organizaţie trebuie privit ca element de
construcţie a întregii activităţi manageriale, ceea ce presupune promovarea
tezei de management al recompenselor ca parte componentă a
managementului resurselor umane.
Astfel, managementul recompenselor reprezintă procesul de elaborare şi
implementare a strategiilor, politicilor şi sistemelor de recompensă ce permit
organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele prin recrutarea şi menţinerea
angajaţilor necesari, precum şi prin motivarea corespunzătoare a acestora. Un
aspect important îl reprezintă scopul general al managementului
recompenselor care reclamă acordarea sprijinului pentru atingerea
obiectivelor strategice şi, pe termen scurt, ale organizaţiei, prin asigurarea unei
forţe de muncă bine motivate, competente şi angajate. Scopurile
managementului recompenselor trebuie privite atât din punctul de vedere al
organizaţiei, cât şi din punctul de vedre al angajaţilor.
Astfel, scopurile specifice din perspectiva organizaţională sunt:
– să stimuleze comportamente care să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor organizaţionale;
– să susţină programele de schimbare organizaţională în domeniul
culturii organizaţionale, al proceselor şi al structurii;
– să comunice valoarea, standardele, performanţele şi aşteptările
organizaţiei;
– să promoveze inovarea, creativitatea, calitatea în vederea înfăptuirii
valorilor esenţiale ale organizaţiei.
Din perspectiva angajaţilor, sistemul de recompense trebuie:
– să asigure implicarea angajaţilor în dezvoltarea politicilor de
recompensare care îi afectează;
– să asigure angajaţii că beneficiază de un tratament echitabil, cinstit şi
consecvent, în raport cu munca cheltuită şi contribuţia realizată;
– să fie transparent, respectiv angajaţii trebuie să ştie care sunt politicile
organizaţiei în domeniul recompenselor şi care sunt efectele aplicării acestora.
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Strategia de recompensare defineşte intenţiile organizaţiei cu privire la
modul în care doreşte să-şi formuleze politicile din acest domeniu, în vederea
îndeplinirii obiectivelor economice. De aceea, o bună strategie trebuie să
remodeleze caracteristicile esenţiale. Astfel, în tabelul de mai jos sunt
prezentate noile caracteristici (trăsături) ale managementului recompensării
Trăsături vechi
-

Remunerare reactive
Accent pe recompensele financiare
Deciziile strict administrative
Sisteme de salarizare birocratice
Sisteme de salarizare de sine
stătătoare
Urmărirea structurii ierarhice
Remunerarea
în
funcție
de
performanță
Prrioritate acordată echitării interne
Centrare pe post
Decizii luate de structura de resurse
umane
Scale salariale/structure pe mai multe
niveluri

Trăsături noi
-

Remunerare strategică
Accent pe recompense totală
Sisteme de salarizare flexibile
Remunerare și procese de RU integrate
Accent pe dezvoltarea continuă a
angajatului
Remunerare în funcție de contribuție
Guvernat de piață
Centrare pe angajat
Decizii delegate managerilor de execuție
Structure cu benzi extinse / pe familii de
posturi

Sistemul de recompense a angajaţilor reprezintă totalitatea veniturilor
materiale şi băneşti, a înlesnirilor şi avantajelor prezente sau viitoare,
determinate direct sau indirect de calitatea de angajat şi de activitatea
desfăşurată de acesta.
Elementele componente ale sistemului de recompense, mărimea şi
ponderea lor sunt determinate de rolul, utilitatea şi necesitatea socială a
activităţilor prestate sau a produselor obţinute.
Privită prin prisma analizei valorii, recompensa are două dimensiuni:
- utilitatea, reprezentând recompensa intrinsecă, concretizată în
sentimentul de realizare, de recunoaştere a meritelor, de satisfacţie în muncă,
de dezvoltare personală şi poziţie în societate;
costul, reprezentând recompensa extrinsecă, concretizată în
recunoaşterea oficială, materială sau nematerială, a activităţii şi calităţii
angajatului
În fig. este prezentat conţinutul sistemului de recompense.
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sisteme de
recompense
recompens
e indirecte

recompense
directe
salariu de
bază

Programe
de protecție
1 Asigurări
medicale
2 Asigurări de
viaţă
3 Asigurări de
accidente
4 Asigurări
pentru
incapacitate
de muncă
5 Pensii
6 Prime de
pensionare
7 Ajutor de
şomaj
8 Protecţia
socială

Plata
timpului
nelucrat

Servicii şi
alte
recompense

1 Concedii
de odihnă
2 Sărbători
legale
3 Concedii
medicale
4
Aniversări
5 Stagiul
militar
6 Pauza de
masă
7 Timpul
de
deplasare

1 Facilităţi
pentru
petrecerea
timpului liber
2 Maşină de
serviciu
3 Consultaţii
financiare
4 Plata
şcolarizării
5 Concedii fără
plată
6 Echipament
de protecţie
7 Plata
transportului
8 Mese gratuite
9 Servicii
specifice

salariu
de merit

Sistemul de
stimulente
1 Premiile
2 Comisioanele
3 Adaosuri şi
sporuri de salariu
4 Salariul
diferenţiat
5 Cumpărarea de
acţiuni
6 Participarea la
profit

Plata
amânată
1 Planuri de
economii
2
Cumpărarea
de acţiuni
3 Distribuirea
veniturilor în
timpul anului
4 Distribuirea
venitului la
sfârşitul
anului

Mărimea recompensei este determinată de mai mulţi factori.
Performanţa. Orice patron este impus să facă o corelaţie între nivelul
salariului şi nivelul de performanţe atins de angajat în timpul desfăşurării
activităţilor. Aprecierea corectă a performanţei permite departajarea care
execută acelaşi gen de activitate. Pentru a asigura o corelaţie între performanţă
şi recompensă este necesar de respectat următoarele condiţii:
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- Încrederea angajaţilor în manageri. Managerul respectat de angajaţi
poate judeca cât mai corect corelaţia dintre performanţă şi recompensă şi poate
decide diferenţierea acesteia. Managerul contestat preferă să nu-şi creeze
greutăţi uniformizând recompensele;
- Libertatea performanţei. Angajatul trebuie să ştie că dacă realizează o
performanţă superioară va fi răsplătit în mod corespunzător;
- Existenţa unor manageri instruiţi. Managerul poate aprecia corect
performanţele şi asigură realizarea acestora de către angajaţi;
- Posibilitatea reală de a plăti recompensa. Lipsa resurselor financiare
necesare recompensării poate duce la diminuarea performanţelor angajaţilor.
- Evidenţierea clară a performanţei. Fiecare angajat trebuie să ştie ce
înseamnă performanţa la locul său de muncă pentru a putea acţiona în sensul
creşterii acesteia;
Cunoaşterea de către angajaţi a structurii recompensei. Cunoscând
dimensiunea fiecărui element al recompensei, angajatul va fi direct interest
- să modifice acea latură a activităţii sale care va determina atribuirea
unei recompense mai mari;
- Flexibilitatea sistemului de plăţi. Un sistem de plăţi mai flexibil poate
cuprinde mai multe aspecte ale activităţii, mai multe laturi ale performanţei.
La rândul său, performanţa în muncă poate fi influenţată de satisfacţia în
muncă şi de atitudinea generală a individului faţă de muncă. Principalele forme
de manifestare a satisfacţiei în muncă sunt: atitudinea faţă de muncă; atitudinea
faţă de firmă; atitudinea faţă de manageri; condiţiile generale de muncă; starea
de sănătate; statutul social etc.
Piaţa muncii. Pe piaţa muncii acţionează legea cererii şi a ofertei, astfel
încât activităţile care nu sunt agreate de cei care ar trebui să le îndeplinească
vor fi plătite mai bine pentru a putea fi executate. Stabilirea recompenselor în
cadrul societății transnaţionale este mult mai dificilă şi are un caracter mult mai
complex. Aceasta se datorează, în primul rând, tradiţiilor naţionale statornicite
pe parcursul dezvoltării societăţii şi a particularităţilor specifice stabilite în
aceste ţări.
Caracterul capitalului organizaţiei. Caracterul privat sau public al
organizaţiei influenţează mărimea recompensei prin faptul că organizaţiile cu
capital public au anumite reglementări de care trebuie să ţină seama, în timp
ce unităţile particulare nu sunt obligate să le respecte.
Un factor care ar putea influenţa în viitor sistemul de recompensare îl
constituie preţul muncii pe plan internaţional.
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7.3. Recompensele directe
Recompensele directe includ veniturile pe care angajaţii le primesc
pentru activitatea depusă şi rezultatele obţinute, fiind concretizate în salarii de
bază, sporuri şi stimulente.
Salariul de bază reprezintă principala recompensă directă pentru
salariaţi, exprimată în bani, pe care firma o plăteşte în schimbul muncii
prestate. Salariul de bază tinde să reflecte însăşi valoarea muncii şi nu ţine
seama de contribuţia individuală a fiecărui angajat. Mărimea salariului de bază
se determină în funcţie de următoarele variabile:
- puterea economico - financiară a firmei;
- restricţiile legislative;
- politica salarială a firmei;
- piaţa muncii etc.
La rândul său, salariul de bază este completat cu diferite sporuri acordate
salariaţilor, fără a ţine seama de rezultatele obţinute şi anume:
- spor pentru munca prestată în zile de odihnă şi sărbătoare
- spor pentru vechime în muncă;
- spor pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de
muncă
- spor pentru munca prestată în condiţii nocive şi periculoase etc..
Mai putem menţiona, de asemenea, echipamentul de protecţie şi de lucru
acordat gratuit salariaţilor din partea firmei.
Stimulentele reprezintă un adaos la salariul de bază şi sunt atribuite
angajaţilor în funcţie de performanţele obţinute. Preocuparea patronilor şi a
angajaţilor de a realiza o relaţie cât mai corectă între efortul depus şi
recompensă, de a diferenţia prin salariu pe angajaţii cu performanţe înalte faţă
de cei mai puţin performanţi, pentru a determina o creştere a randamentului şi
a productivităţii este veche. Încă la începutul secolului XX Frederick Taylor a
elaborat sistemul de plată diferenţiată a muncitorilor în funcţie de realizările
individuale.
Un stimulent realizează legătura directă între recompensă şi
productivitate, având rolul de a impulsiona creşterea performanţei. Însă, de
fapt, nu pentru toţi angajaţii sunt valabile aceleaşi modalităţi de stimulare a
performanţei. Spre exemplu, pentru unii angajaţi banii pot servi principalul
factor motivator pentru realizarea unor performanţe deosebite, în timp ce,
pentru alţii mai important poate fi timpul liber compensator sau alte forme de
recunoaştere a performanţei.
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Sistemul de stimulare a angajaţilor este considerat ca un al doilea sistem
de recompensare directă după cel de salarizare, deoarece sumele de bani
acordate angajaţilor pot fi comparabile cu salariile de bază. Spre exemplu, firma
Lincoln Electric plăteşte premii de 97,6% din salariile nominale.
Stimulentele angajaţilor pot fi structurate pe trei niveluri: individuale; de
grup şi organizaţionale.
Stimulentele individuale realizează legătura directă între performanţele
fiecărui angajat şi recompensa obţinută. Pentru ca stimulentele individuale săşi atingă scopul sunt necesare condiţiile:
- angajaţii să dorească să fie plătiţi mai bine;
- efortul suplimentar să ducă la rezultate suplimentare;
- costurile să poată fi controlate de efortul depus, pentru a nu efectua
supracheltuieli în cazul sporirii volumului de producţie;
- standardele de calitate să poată fi măsurate şi menţinute;
- întârzierile şi întreruperile în proces să poată fi controlate.
Formele principale de stimulare individuală sunt: salariul pe bucată
(acordul direct); salariul unitar diferenţiat (acordul progresiv); comisionul;
premiul.
Salariul pe bucată este utilizat la acele locuri de muncă unde există o
legătură directă între salariul executantului şi cantitatea de produse realizate.
Pentru ca această formă de stimulare să fie reuşită este necesar să existe o
dependenţă directă între efortul individual şi numărul de produse realizate,
precum şi o normare corectă a muncii.
Salariul unitar diferenţiat. Angajaţii stimulaţi în acord progresiv sunt
plătiţi în mod diferenţiat, în raport cu cantitatea de produse realizate, salariile
fiind în creştere, pe măsura sporirii productivităţii. Această modalitate de plată
este justificată de faptul că prin creşterea cantităţii realizate scad cheltuielile
indirecte, ceea ce permite sporirea cheltuielilor cu salariile directe.
Comisionul reprezintă stimulentul individual, calculat ca procent din
vânzări. În primă formă, comisionul direct reprezintă salariul angajatului care
constituie un anumit procent din vânzări. O a doua formă este constituită din
salariu plus comision. În acest caz, comisionul constituie un supliment la salariul
de bază, care se atribuie pentru îndeplinirea unui anumit minim de realizări.
Premiul, ca stimulent individual, se acordă angajaţilor pentru activităţi şi
rezultate deosebite. De obicei, se premiază invenţiile şi realizările tehnice
deosebite, rezultatele valoroase reflectate in profituri suplimentare sau în
rezolvarea ingenioasă a unor probleme specifice comportamentului respectiv.
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Stimulentele de grup. Având în vedere faptul că stimulentele
individuale sunt cele mai utilizate forme de recompensare, deoarece stabilesc
legătura directă între individ şi firmă, nu întotdeauna individul îşi poate
manifesta capacitatea pentru realizarea unei performanţe având nevoia unei
cooperări.
Dacă stimularea individuală produce invidie, stimularea de grup
promovează cooperarea şi efortul comun pentru realizarea unor performanţe
cât mai înalte. Pentru ca stimularea de grup să fie cât mai eficientă sunt
necesare următoarele condiţii:
- grupurile să nu fie prea mari, pentru ca individul să simtă uşor
efectul pe care îl are munca lui asupra rezultatului grupului;
- să existe o reală interdependenţă între indivizii din grup, care
Stimulentele la nivelul organizaţiei includ toţi angajaţii, fiind acordate
în funcţie de rezultatele financiare obţinute de organizaţie. Principalele
modalităţi de recompensare a întregului personal sunt:
- distribuirea veniturilor în timpul anului. Cunoscând care sunt veniturile
pe care firma trebuie să le realizeze într-o anumită perioadă de timp
(lună, trimestru, semestru), în cazul în care se înregistrează depăşiri
deosebite ale acestora, salariaţii pot fi recompensaţi periodic sub formă de
premii;
- distribuirea unei părţi din profit la sfârşitul anului. Această formă de
stimulare este cea mai cunoscută şi mai aşteptată de angajaţi, datorită mărimii
apreciabile a stimulentului şi momentului plătirii acestuia (în preajma
sărbătorilor de iarnă). O cotă parte din profitul firmei este destinată stimulării
angajaţilor, sub formă de premii. Multe firme practică păstrarea acestor
venituri în conturile personale ale angajaţilor pentru o anumită perioadă de
timp, de obicei 3-5 ani.
- posibilitatea angajaţilor de a cumpăra acţiunile firmei la preţuri
avantajoase. Această formă este avantajoasă pentru ambele părţi: pe de o parte,
firma îşi măreşte capitalul, pe de altă parte, angajatul obţine la sfârşitul anului
dividende. În cazul unei firme performante prin realizarea acestor acţiuni
angajatul poate câştiga.

7.4. Recompensele indirecte
Recompensele indirecte reprezintă facilităţile acordate personalului,
atât pe perioada angajării cât şi după aceea, datorită statutului de angajat.
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În ultimii ani, în practica managerială, un rol tot mai important, în
sistemele de stimulare şi recompensare a personalului, este atribuit
recompenselor indirecte. Diversitatea recompenselor indirecte depinde, în
mare măsură, de politica promovată de firmă privind stimularea şi
recompensarea personalului.
Sistemele de recompensare indirectă sunt într-o mare dinamică, putând
să apară noi forme odată cu emiterea unor acte normative în domeniul
protecţiei sociale.
Formele de recompensare indirectă utilizate cel mai frecvent în practica
managerială sunt prezentate în continuare.
Timpul liber. Angajaţii au nevoie de timp pentru refacerea capacităţii de
muncă şi pentru satisfacerea unor necesităţi spirituale, Timpul liber, la rândul
său, poate fi prezentat sub următoarele forme:
Durata limitată de lucru. Pentru crearea unor condiţii normale de
muncă este utilizată durata de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cu zile de odihnă la
sfârşitul săptămânii, sâmbăta şi duminica. În cazul în care procesul de producţie
este în flux continuu, zilele de odihnă pot fi acordate în timpul săptămânii, cu
condiţia că cel puţin o dată în lună să fie acordate la sfârşitul săptămânii;
Sărbătorile legale. În afara zilelor de odihnă de la sfârşitul săptămânii, în
timpul anului există zile cu semnificaţie deosebită (Ziua naţională, Anul Nou,
Crăciunul etc) care nu se lucrează;
Zilele libere ocazionate de evenimente personale. Există cazuri când se
recompensează cu zile libere plătite o serie de evenimente personale, cum ar fi:
ziua de naştere; căsătoria angajatului sau a unei rude apropiate; naşterea sau
înfierea unui copil; decesul unei rude apropiate etc;
Concediul de odihnă. În afară de zilele de odihnă de la sfârşitul
săptămânii de muncă, angajaţii au dreptul la un concediu anual de odihnă plătit.
În multe ţări durata concediului se stabileşte în funcţie de vechimea în muncă
şi dificultatea muncii. În Republica Moldova concediul anual de odihnă se
acordă salariaţilor pe o durată de cel puţin 24 zile lucrătoare. Concediul pentru
primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a unsprezece luni de
muncă neîntreruptă la întreprindere. Concediul de odihnă pentru anii următori
poate fi acordat în orice timp al anului, în funcţie de dorinţele angajaţilor
Concediul fără plată. Este acordat angajaţilor pentru rezolvarea
problemelor personale, fără pierderea dreptului de angajat. Concediul fără
plată se acordă pentru evenimente de familie sau personale: îngrijirea sau
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însoţirea unei rude bolnave; îngrijirea unui copil; pregătirea examenelor şi
susţinerea acestora etc.
Facilităţi pentru petrecerea timpului liber Pentru crearea unui climat
social adecvat în cadrul grupului este necesar o viaţă socială activă şi în timpul
liber. În acest scop firma organizează: diferite călătorii şi excursii, piknik-uri,
frecventarea în grup a teatrului în zilele de sărbătoare, diferite serate. De
asemenea, mai putem menţiona interesele firmei pentru recompensarea
cheltuielilor angajaţilor care practică diferite tipuri de sport şi hobby-uri.
Facilităţi de ameliorare a condiţiilor de trai. Firma este cointeresată
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a angajaţilor săi. Pentru realizarea
acestui obiectiv firma amenajează săli de odihnă pentru angajaţi, acordă spaţii
locative angajaţilor etc. În multe cazuri firma este preocupată şi de copiii
angajaţilor prin: subvenţionarea cheltuielilor pentru studii, acordarea de foi
turistice copiilor în timpul vacanţei sau chiar prin construirea de creşe şi şcoli
pentru copiii angajaţilor.
Subvenţii pentru hrană. Unele firme dispun de cantine sau restaurante
pentru deservirea angajaţilor ce sunt subvenţionate parţial sau complet de
către acestea.
Mărfuri cu preţ redus. Multe firme practică acest mod de stimulare
pentru oferirea angajaţilor a produselor şi serviciilor firmei cu un rabat de 10%
şi mai mult în dependenţă de viabilitatea şi specificul firmelor.
Automobilul firmei. Practicarea acestei forme de recompensare este
utilizată în firmele mari prin oferirea angajaţilor, ce ocupă funcţii de conducere,
dreptul la folosirea automobilului firmei atât în zilele de lucru cât şi în cele de
odihnă.
Cheltuielile pentru transport. Multe firme subvenţionează cheltuielile
de transport ale muncitorilor funcţionarilor şi specialiştilor, integral sau
parţial, în funcţie de solvabilitatea acestora. În unele cazuri firmele pot finanţa
cheltuielile de transport ale angajaţilor care locuiesc la distanţe mari de firmă.
De asemenea, firmele folosesc propriile mijloace de transport pentru a
transporta angajaţii de la firmă spre domiciliu şi invers.
Credite. Unele firme acordă angajaţilor credite fără sau cu dobânzi mici
în comparaţie cu cele oferite de către instituţiile bancare în scopuri diferite. De
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fapt, aceste credite sunt acordate în scopuri bine determinate: cumpărarea
spaţiului locativ; cumpărarea materialelor de construcţie etc.
Plăţi pentru incapacitatea temporară de muncă. În urma pierderii
temporare a capacităţii de muncă veniturile angajaţilor se diminuează vizibil în
cazul în care aceştea beneficiază numai de indemnizaţia pentru incapacitate de
muncă. Aceasta poate provoca doar nemulţumiri şi indispoziţii din partea
angajaţilor. În asemenea cazuri, multe firme elaborează propriile sisteme de
recompensare a incapacităţii temporare de muncă pentru a ameliora veniturile
angajaţilor în această perioadă de timp. Spre exemplu, în cazul îmbolnăvirii
angajatului după un an de muncă în firma respectivă, acesta va beneficia, în
afară de indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, de salariul de
bază integral pentru primele patru săptămâni şi de 50% din salariul de bază
pentru următoarele patru săptămâni de incapacitate de muncă. După opt
săptămâni de incapacitate de muncă angajatul va beneficia numai de
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă.
Asistenţa medicală gratuită. Această formă de recompensare conduce
la implicarea firmelor în vederea refacerii sănătăţii personalului prin unităţile
medicale specializate de care dispun. O mare parte din angajaţii firmelor se vor
simţi mult mai siguri, ştiind că în caz de îmbolnăvire ei vor putea fi trataţi în
unităţile medicale respective.
Asigurarea pentru accidente. Această formă de recompensare a
personalului este utilizată de către patroni pentru susţinerea financiară a
angajaţilor în caz de accidentare. Instituţiile de asigurări, în cazul dat va
recompensa/plăti angajatului salariul pe durata absenţei acestuia de la locul de
muncă pe motiv de incapacitate temporară de muncă.
Protecţia salariaţilor împotriva reducerii veniturilor, a creşterii
costului vieţii, a bolilor sau accidentelor profesionale constă în compensarea
unor situaţii care ar duce la diminuarea bruscă a veniturilor.
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7.5. Remunerația ca proces de schimb.
Sistemul de salarizare.
Elaborarea oricărui sistem de salarizare impune luarea în consideraţie a
anumitor elemente ce stau la baza salarizării personalului. Orice sistem de
salarizare se elaborează pe anumite principii care constituie primul element al
sistemului de salarizare.
Salariul egal pentru muncă egală.
Salarizarea în funcţie de cantitatea muncii.
Salarizarea în funcţie de nivelul de calificare profesională.
Salarizarea în funcţie de calitatea muncii.
Salarizarea în funcţie de condiţiile de muncă.
Caracterul confidenţial al salariului.
Al doilea element al sistemului de salarizare îl reprezintă sistemul tarifar
de salarizare.
Sistemul tarifar de salarizare reprezintă un ansamblu de normative cu
ajutorul cărora se înfăptuieşte diferenţierea nivelului salariului pe diferite
grupe şi categorii de salariaţi în funcţie de nivelul de calificare, condiţiile de
muncă, intensitatea şi responsabilitatea lucrărilor executate.
Sistemul tarifar de salarizare cuprinde:
a) sistemul tarifar de salarizare al muncitorilor;
b) sistemul tarifar de salarizare al personalului de conducere, de
execuţie şi de deservire generală.
Principalele componente ale sistemului tarifar de salarizare al
muncitorilor sunt: indicatoarele tarifare de calificare; reţelele tarifare şi
salariile tarifare.
Indicatoarele tarifare de calificare reprezintă un element al sistemului
tarifar de salarizare şi cuprind descrieri şi caracterizări ale lucrărilor efectuate
de muncitorii din toate meseriile proprii diferitelor ramuri de producţie. De
asemenea, indicatoarele de calificare reprezintă instrumentul cu ajutorul
căruia se stabileşte nivelul de calificare al muncitorului pentru încadrarea întro anumită categorie de salarizare sau pentru promovarea lui în categorii
superioare de salarizare.
Reţelele tarifare reprezintă un alt element al sistemului tarifar format
dintr-un ansamblu de categorii de calificare şi coeficienţi tarifari ce le
corespund, cu ajutorul cărora se stabileşte mărimea salariului tarifar în funcţie
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de calificarea muncitorilor. În general categoriile de calificare caracterizează
nivelul de calificare al muncitorilor care depinde atât de gradul de complexitate
al lucrărilor efectuate, cât şi de gradul lor de responsabilitate. În acelaşi timp,
coeficienţii tarifari indică de câte ori salariile tarifare pentru categoria a doua
şi cele următoare ale reţelei tarifare sunt mai mari decât salariul tarifar de
prima categorie. Coeficientul tarifar al primei categorii de calificare este
permanent egal cu unu.
Salariile tarifare reprezintă un alt element al sistemului tarifar de
salarizare şi constituie principala formă a stimulării şi recompensării
personalului. Salariile tarifare reprezintă mărimea absolută exprimată în bani
ca rezultat al remunerării unor diverse grupe şi categorii de muncitori într-o
unitate de timp (oră, zi, lună) pentru munca prestată.
Salariile tarifare ale muncitorilor se stabilesc pe baza reţelei tarifare de
salarizare. Mărimea salariului tarifar pentru prima categorie de calificare se
determină prin negocieri colective între persoanele juridice sau fizice care
angajează, pe de o parte şi salariaţii sau reprezentanţii acestora, pe de altă
parte, în funcţie de posibilităţile financiare ale agenţilor economici. Salariile
tarifare pentru celelalte categorii de calificare rezultă din înmulţirea salariului
tarifar al primei categorii cu coeficienţii tarifari ai categoriilor respective.
StnSt1Ktn
în care:
Stn – salariul tarifar pentru categoria n de calificare;
St1 - salariul tarifar pentru prima categorie de calificare;
Ktn - coeficientul tarifar pentru categoria n de calificare.
Sistemul tarifar de salarizare a personalului de conducere, de
execuţie şi de deservire generală.
În aceste categorii de personal se cuprind profesiuni foarte diferite în ce
priveşte specialitatea, nivelul de pregătire profesională, natura şi
complexitatea muncii prestate. Totalitatea funcţiilor de conducere, de execuţie
şi de deservire generală dintr-o unitate economică, considerate în legătură cu
nivelul studiilor necesare pentru îndeplinirea unei funcţii, se cuprind în statul
de funcţiuni şi personal. Acesta se elaborează în concordanţă cu structura
organizatorică şi de conducere adoptată de unitatea economică.
Salariile tarifare ale personalului de conducere, de execuţie şi de
deservire generală se diferenţiază în funcţie de: complexitatea şi
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responsabilitatea lucrărilor efectuate, nivelul de pregătire necesar pentru
realizarea sarcinilor de muncă, calitatea muncii, măiestria profesională etc.
Pentru funcţiile de conducere, precum şi pentru maiştri, la diferenţierea
salariilor se mai ţine seama, atât de mărimea şi complexitatea activităţii unităţii
cât şi de mărimea echipei care este condusă.
Sistemul de sporuri la salariu reprezintă următorul element al
sistemului de salarizare.
În afară de salariul de bază, salariaţii beneficiază şi de anumite sporuri la
salariu care se stabilesc prin contractele colective de muncă.
Sporul de salariu reprezintă suma plătită salariatului pentru a-l atrage şi
menţine la locul de muncă ce se desfăşoară în condiţii nedorite sau pentru
prestarea muncii în situaţii speciale.
Spor pentru condiţiile de muncă.
Spor pentru ore lucrate suplimentar peste programul normal de muncă.
Spor pentru munca prestată în timp de noapte.
Spor pentru munca prestată în zilele de odihnă.
Spor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare.
Spor de vechime în muncă.
Sistemul de premii reprezintă următorul element al sistemului de
salarizare.
Premiile reprezintă suplimente la salariu ce se acordă salariaţilor pentru
realizarea unor performanţe deosebite. Premierea angajaţilor se face în
conformitate cu regulamentele aprobate de patronat de comun acord cu
sindicatele.
Sursele din care se plătesc premiile pentru cointeresarea personalului
sunt:
a) fondul de premiere constituit, de obicei, în limita a 10% din fondul de
salarii;
b) fondul de participare a angajaţilor la profitul net. Mărimea acestui fond
se stabileşte de către consiliul de administraţie şi prevede performanţe
individuale deosebite.
Problema creşterii rolului stimulator al premiilor trebuie rezolvată, în
primul rând, prin folosirea unor indicatori a căror îndeplinire sau depăşire ar
asigura o îmbunătăţire a rezultatelor finale a activităţii întreprinderii.
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Mărimea premiilor muncitorilor se stabileşte în mod diferenţiat în funcţie
de importanţa şi complexitatea lucrărilor efectuate. Angajaţii secţiilor şi
sectoarelor de bază se premiază conform rezultatelor activităţii acestor
subdiviziuni, indiferent de rezultatele activităţii întreprinderii în ansamblu.
Pentru ca premiul să fie cât mai eficace este necesar, în primul rând, să fie
corect, adică să reflecte în mod obiectiv importanţa contribuţiei deosebite
adusă de către salariatul premiat. În al doilea rând, premiul trebuie să se acorde
prompt, adică la cât mai scurt timp de la momentul realizării performanţei. O
premiere prea tardivă poate duce la slăbirea intereselor şi preocupărilor
pentru realizarea unor performanţe deosebite.
7.6. Principalele forme de salarizare în Republica Moldova
Formele de salarizare
Formele de salarizare constituie unul din cele mai importante elemente
ale sistemului de salarizare necesar pentru calcularea mărimii salariilor.
În practica salarizării din întreprinderile industriale din diferite ţări,
managerii au imaginat şi aplicat variate forme de salarizare. În continuare sunt
prezentate sisteme de salarizare aplicate cel mai frecvent la calcularea
salariilor.
Salarizarea după timpul lucrat (în regie)
Salarizarea după timpul lucrat este cea mai simplă şi cea mai veche formă
de salarizare. Salariul angajaţilor salarizaţi după timpul lucrat se calculează şi
se plăteşte în raport cu timpul efectiv în care s-a prestat munca. Salarizarea este
strict proporţională cu timpul efectiv lucrat şi nu este influenţată de producţia
obţinută. De obicei, salarizarea după timpul lucrat se aplică pentru
remunerarea personalului de conducere, specialiştilor şi funcţionarilor care
desfăşoară activităţi administrative în întreprindere.
De asemenea, salarizarea în regie se aplică la locurile de muncă unde
calitatea produselor prezintă mai mare importanţă decât cantitatea lor. În
asemenea cazuri salarizarea este mai ridicată, întrucât muncitorul lucrează
atent la calitate nefiind presat de timp.
Salarizarea după timpul lucrat are atât avantaje cât şi dezavantaje.
Principalele avantaje ale salarizării după timpul lucrat sunt:
- salariul se calculează foarte simplu şi este lesne de înţeles;
- salariaţii au mai multă siguranţă în salariul pe care îl primesc,
deoarece aceasta nu variază direct proporţional cu volumul de producţie;
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- se reduc cheltuielile administrative pentru calcul şi contabilitatea
salariilor.
Dezavantajele principale ale salarizării după timpul lucrat sunt:
- nu stimulează muncitorii pentru sporirea volumului de producţie şi a
performanţelor în muncă,
- salariile sunt calculate uniform pe categorii de calificare fără a lua în
consideraţie
iniţiativa şi performanţele individuale.
- există tentaţia de încetinire a ritmului de muncă în condiţiile unei
supravegheri neeficiente;
- salariile angajaţilor salarizaţi după timpul lucrat sunt inferioare faţă de
cele ale angajaţilor salarizaţi în acord etc.
Salarizarea în acord
Salarizarea în acord este raţional să fie folosită la acele sectoare de
producţie şi tipuri de lucrări, unde este posibilă normarea muncii şi măsurarea
rezultatelor în muncă, individuale sau colective.
Aplicarea salarizării în acord necesită respectarea unor condiţii generale
a căror încălcare poate reduce simţitor eficienţa formei date de salarizare şi să
cauzeze prejudicii producţiei:
- normarea ştiinţific fundamentată a muncii şi stabilirea tarifelor pe
categorii de lucrări în strictă conformitate cu cerinţele indicatoarelor tarifare
de calificare;
- organizarea corectă a evidenţei rezultatelor cantitative ale muncii, care
exclude diferite falsificări şi majorarea artificială a volumului lucrărilor
executate;
- efectuarea unui control riguros asupra calităţii lucrărilor efectuate;
- organizarea raţională a muncii, care exclude întreruperile în muncă,
staţionările, formularea tardivă a sarcinilor de producţie, eliberarea
materialelor, instrumentelor, etc.
În funcţie de condiţiile concrete de producţie şi de interesul pentru
stimularea mai puternică a unor laturi cantitative sau calitative ale activităţii de
producţie, se pot aplica diferite variante de salarizare în acord.
Salarizarea în acord direct
Salarizarea în acord global
Salarizarea în acord indirect
Salarizarea în acord progresiv
Salarizarea în acord colectiv
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Glume – RESURSE UMANE
Resurse Umane
Cu ocazia “Zilei Porților
Deschise” la un start-up ce a
împlinit venerabila vârstă de 5
ani, pe lângă clienți, furnizori și
parteneri de afaceri, au venit la
eveniment și câțiva reporteri, în
speranța că vor reuși o știre
inedită despre evoluțiile în
sectorul IMM.
Reporterul:
– Domnule Antreprenor, la
dumneavoastră
în
firmă,
Antreprenorul:
– Aproape jumătate dintre ei! … …

câți

angajați

muncesc?

Capitolul 1 Situația prezentă
Capitolul 2 Organizarea RU
Capitolul 3 Selecția și recrutarea de personal
Capitolul 4 – Instruirea personalului
Capitolul 1 Situația prezentă
Antreprenorul nostru, om cu expertiză în ale afacerilor, și el
surprins de răspunsul dat Reporterului, a realizat că, într-adevăr,
realitatea că dintre toți angajații mai puțin de 50% foloseau timpul
petrecut în firmă pentru a realiza valoare adăugată, era cel puțin
îngrijorătoare. De acesta, a luat decizia să angajeze un Director HR
(director resurse umane).
După ceva vreme de analiză internă, audituri de terță și secundă
parte, meeting-uri cu managerii de departament, dar și cu diverși
lucrători, Directorul HR se prezintă la Domnul Antreprenor și,
prezentând analiza SWOT, îi spune pe scurt concluzia:
– Trebuie făcută de urgență o restructurare!
– Da, așa este. La ce te gândești?
– Funcția de marketing nu este deloc reprezentată, organizația
trebuie orientată spre satisfacția cerintelui clientului.
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Nu există un sistem de management care să monitorizeze
activitatea și rezultatele, să livreze decizii pentru îmbunătățirea
continuă, să aloce eficient resursele … Ne mai trebuie și o analiză SWOT,
o bună înțelegere a mediului operațional, analiza concurenței, un sistem
de monitorizare a riscurilor și valorificare a oportunităților ….
– Da, Ok …- vorbești bine, ca din cărți! M-ai convins! Eu urmează
să plec în concediu.
Îți dau mână liberă pentru un proces de schimbare și dezvoltare.
De abia aștept să văd ce faci!
Capitolul 2-Organizarea Resurselor Umane
Domnul Antreprenor plecă încrezător în primul concediu
prelungit după peste zece ani de muncă frenetică pentru construirea
business-ului pe care îl privea ca pe propriul copil.
Domnul Director de RU se apucă conștiincios de lucru: Fișe de post
și specificații de personal în care să consemneze precis aptitudinile,
abilitățile, cunoștințele, pregătirea profesională și certificările cerute
pentru primele poziții care apar în organigramă.
După formarea echipei manageriale, s-au apucat de lucru.
Directorul de producție solicită un software specializat în
proiectare
și
un
sistem
ERP.
Directorul de marketing a angatat doi ASM și un specialist în PR,
solicitând achiziția unor programe de prelucrare grafica și un nou tip de
acces la internet cu viteză sporită pentru accesarea platformelor
specializate …
În perspectivă, trebuie achiziționat și un CRM.
Directorul de dezvoltare a arătat necesitatea de a angaja un
consultant specializat pe analiza datelor și evoluțiilor macroeconomice.
Directorul RU a luat o decizie rapidă – trebuia angajat un
responsabil IT pentru realizarea cerințelor …
Prima ședința a Echipei
manageriale:
 Directorul de producție a
identificat doi lucrători care nu
aplicau procedurile de lucru. A
propus să fie restructurați,
reducând astfel și costurile de
producție …
 Directorul de marketing a
identificat noi canale de distribuție
– trebuiau deschise două agenții
comerciale – una în nord-vest și
184

una la Bruxel, pentru a valorifica oportunitățile pieței comune europene
– obiectiv strategic promovat de noul guvern, ca o soluție eficace de
revigorare și dezvotare a economiei. Trebuiau alocate cheltuieli de
deplasare pentru organizarea agenției, selecția personalului,
implementarea procedurilor de lucru.

Directorul de dezvoltare a identificat deja un punct slab
intern organizatiei – departamentul de service era un centru de cost ce
înregistra cheltuieli, fără să aibă venituri, fără să realizeze o valoare
adăugată – nu făcea decât să remedieze defecte de fabricație propunând
externalizarea acestor servicii … Bineînțeles, a identificat și un punct
forte – dezvoltarea fără precedent a echipei și proceselor de
management ...

Contabilul, în nota sa permanent pesimistă, arată că se
întețesc problemele legate de cash-flow.

“Asta nu sună bine … “ gândi Directorul RU – responsabil de
întregul proces de dezvoltare

… “Domnului Antreprenor nu o să-i placă asta cu banii. Am să
rezolv urgent acesta problema”.
A doua zi apăru deja în firmă noul Director Financiar – responsabil
cu bugetul și cash-flow-ul.
Tebuiau achiziționate câteva mașini noi de serviciu.
Totul părea că scapă ușor de sub control, când Directorul de RU
citi un articol despre ISO 9001 – avantaje și beneficii: creșterea
veniturilor, reducerea timpilor de operare pentru realizarea producție
și implicit a cheltuielilor, optimizarea proceselor ș.a.m.d.
Totul sună atât de bine … Acum o să se rezolve și cu banii, iar
Domnul Antreprenor o să-îi dea și o primă.
Fără să stea pe gânduri, Directorul nostru angajă de urgență un
RMC (reprezentantul managementului pentru calitate), un Auditor
intern și doi specialiști în sisteme de management pentru redactarea
Manualului calității, a procedurilor și instrucțiunilor de lucru, pentru
identificarea proceselor și reproiectarea acestora, pentru instruirea
personalului.
Având nevoie de rezultate rapide întrucât perioada de concediu a
Directorului general se apropie cu repeziciune de final, Directorul
Resurse Umane decise să înceapă cu Departamentul de producție –
principalul motor de valoare adăugată în firmă.
Cei patru muncitori de mai rămăseseră prin companie au fost scoși
din producție o săptămâna ca să fie instruiți despre modul de aplicare a
noilor proceduri și despre beneficiile sistemului ISO 9001 – contribuind
astfel în creșterea angajamentului angajaților pentru realizarea
obiectivelor strategice ….
185

Timpul trecu mai repede decât era de așteptat și a doua zi
Directorul HR urmă să prezinte rezultatele muncii sale Domnului
Antreprenor …
Convocă o întâlnire fulger cu Directorul Financiar să afle
rezultatele și concluziile în cifre ale efortului depus.
– Cum stăm cu cash-flow-ul? Ce îl anunț mâine pe Domnul
Antreprenor?
– Compania s-a transformat semnificativ! zise Directorul Financiar.
– Și ce avem de făcut în continuare?
– Să cerem de urgență aplicarea procedurii de reorganizare judiciară
…
Capitolul 3 Selecția și recrutarea de personal
În acea seară, Directorul de HR se culcă abătut și plin de remușcări.
Încă nu prea înțelegea ce nu a mers bine! Doar a aplicat atât
abordarea procesuala, cât și gândirea pe bază de risc … Într-un final,
doborât de oboseală, căzu într-un somn adânc.
Spre miezul nopții se trezi cu o ușoară durere în piept … respirația
era din ce în ce mai grea …
“Ce să fac? Oare o fi cazul să sun la urgență? …”
Printr-un con de lumina lăptoasă urcă și ajunse în fața Sfântului
Petru:
– Întotdeauna cumpănesc cu grijă și, luând în considerare și pe
cele bune și pe cele rele, trimit fiecare suflet ce ajunge la mine, ori în
Rai, ori in Iad.
Ai fost un om bun, cugetat, îi ajuți pe cei din jur, te-ai incris in asociatia
de protecție a animalelor, ai fondat o societate de caritate pentru întrajutorare reciproca si sprijin mutual pro bono.
Ai fost, de la o vreme, vegan.
Ai făcut fapte bune, chiar si atunci cand, contrar intenției tale,
efectul acestora nu fost chiar fericit …
– Asta înseamnă ca ajung in Rai?, Intreba Directorul HR, ușor
emoționat.
– Nu încă … răspunse Petru, pentru toate cate am arătat, pentru tine
am sa fac o excepție si nu am decid eu!
–………
– Te las pe tine să decizi! Am să-ți dau o zi de probă în Rai și una în Iad,
apoi decizi tu unde o să fie locul în care o să-ți petreci veșnicia. Unde
vrei să mergi mai întâi?
Directorul HR medită nu mai mult de două clipe și luă o
decizie strategică:
– O să marg mai întâi în Iad! Știu că prima opțiune este să-mi petrec
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veșnicia în Rai, și vreau să trăiesc și acesta experiență înainte de ….
– Bine. Uite, iei liftul de acolo, și mergi la etajul minus 13. Nu ai de
mers până la lift mai mult de două minute. Dacă cumva uiți unde
trebuie să mergi, pe panoul de control al liftului, dotat cu tach-screen,
wi-fi, wireless și bluetouth în versiunea 3.1., poți să introduci
username “A@b//:http’*©afla,cum-“ și parola “data-de-azi-șide maine” – fără diacritice și panoul de control o să te întrebe automat
“la ce etaj vrei să mergi?” .
Nu trebuie să tastezi răspunsul, liftul este dotat cu comenzi
vocale, chiar dacă, uneori, în loc să te ducă unde vrei tu, o să te ducă
unde vrea el, pentru ca a fost abgradat cu inteligență artificială. Dacă se
întâmplă asta, da-i “restart” apoi “revii la setările din fabrica”.
Liftul nu o să te asculte nici de data asta, dar uneori se sperie și
îți da un premiu “lucky loser”.
Înarmat cu tot setul de
instrucțiuni pe care nu s-a obosit
să le memoreze pentru că le-a
înregistrat pe telefonul mobil,
omul nostru pleacă încrezător în
prima probă de concurs.
Merge, ia liftul, etajul minus
13. Ajunge la destinație.
“atentie, se deschid usile” și “mind
the gap between the train and the platform”.
După minute bune de așteptare concentrată pe instrucțiunile vocale
primite, ușa liftului se deschide, se închide, se deschide …
Este întâmpinat de Cel cu Cornițe în persoană, însoțit de o
hostesa înaltă, echipată cu echipament de protecție corespunzător,
blondă, ochi albasti, sprâncene, gene și bretele …
Ambientul îl impresionează pe Directorul HR: un spațiu generos,
instalații de lumini si lasere, artificii, petarde, abur, fum, bărbați in geci
de piele cu ținte, brățări si medalioane, blugi, ghete militare, bentițe pe
cap, parul lung prins in coada sau nu, fete si ele îmbrăcate, cumva …
Muzica rock, DJ, stand-up comedy, trupe live … bere, voca, trabuc,
ciubuc, lulea, biliard,… spa, sauna ucata, sauna umeda, sala fitness,
pilates, … , soare, apa, mare, …
Dupa ceva timp, Cel cu Cornițe:
– Domnule Director, mulțumim pentru vizita de probă, vă
asteptam cu mult interes! …
Înainte sa plecati, va rog sa completați chestionarul de
monitorizare a satisfacției clientului …
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Directorul Resurse Umane, surprins ca trebuie sa plece așa
repede, se indreaptă încet spre liftul care, presimtrea, iarăși o sa-i dea
premiul “lucky loser”.
Liftul nu vrea plece …, introduce username si parola … primește
un răspuns:
“Bine, daca insiști, dar ai grija ce-ti dorești, ca s-ar putea sa se si
întâmple!”
“atentie, se deschid usile” si “mind the gap between the train and the
platform”.
Sfântul Petru:
– Acum iei liftul, mergi la etajul +13. Te aștept peste 24 de ore.
Nu-ți mai dau user și parolă – nu-ți mai trebuie, la etajul 13 liftul urcă
și fără să-i dai nici un fel de comandă.
Omul nostru urcă în lift, nici nu simte când a urcat 13 etaje, se
deschid ușile în liniște.
Cer senin, de un albastru deschis ireal de frumos.
Nori albi, pufoși, frumoși.
Bărbați și femei – oameni înalți, senini, tăcuți, liniștiți, împăcați,
îmbrăcai în haine lungi, comode, fără formă, albe …
Unii stau comozi ca pe o canapea pe câte un norișor pufos.
Alții vorbesc în șoaptă, fără să se audă practic nimic, despre
înțelepciune, veșnicie, meditație, contemplare, frumusețea și
plenitudinea universului …
O frumoasă femeie cântă la harpă un cântec cu sonorități
domoale, dulci și monotone.
Îngeri albi survolează zona într-un zbor ireal de încet, completând mai
mult decât armonios întreaga scenă.
Spațiu vast, fără limite …
După ceva vreme, Directorul Resurse Umane se uită la ceas …
Este surprins cât de puțin timp a trecut de când se relaxează în Rai.
Timpul parcă nu mai are dimensiune.
Mai trece ceva vreme și omul nostru se uită iar la ceas, crezând că
se apropie timpul să ia liftul …
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Nu trecuseră nici câteva minute …

Secundarul ceasului se mișca de parcă era în cea mai
neverosimilă “reluare” pe care o văzuse vreodată …
După o prea lungă perioadă de relaxare și liniște ușa liftului se
deschide …
În lift, personajul nostru medită îndelung … Ce să facă ? Cum să facă ?
Atât de liniște și bine în Rai …
Ce mai zgomotos era în jos … …
Ușa liftului se deschide fără nici un mesaj.
– Cum a fost? Ce decizi ?
– Am să merg la minus 13, zice Directorul Resurse Umane,
gândindu-se la cât timp are de petrecut într-o veșnicie.
– Bine, e alegerea ta!
Liftul de oprește la minus 13. Se deschid ușile.
Liniște, semiîntuneric, se aud lemnele trosnind domol în foc.
Focuri mici, cazane cu smoală fumegând …
Din când în când se ridică din cazan câte unul – Cornițe îl împinge ferm
înapoi la fiert.
– Hei, Cornite, unde este muzica, unde sunt artificiile? Cand vin
trupele si fetele? Ieri era altfel pe aici!
Cornite, ferm:
– Ieri erai in proces de recrutare; acum te-am angajat deja !
Capitolul 4 – Instruirea personalului.
Dimineata, Directorul Resurse Umane se trezi ud leoarca de
transapiratie. Avusese un cosmar ca niciodata.
Se facea ca adormise cu o seara inainte si, la un moment dat, trezit de o
durere cuplita in piept, a sunat la 112. Pana sa vina salvarea, respiratia
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a inceput sa fie din ce in ce mai grea, pulsul sa scada … Se facea ca a
plecat pe un drum fara intoarcere …
A facut un dus rapid, o cafea pe fuga si repede la serviciu …
Era decis sa intreprinda masuri salvatoare, sa rezolve problema cu
armata de functionari si consultanti pe care i-a angajat in ultima
perioada.
Cere o audienta la patron si zice:
– Domnule Antreprenor, trebuie neaparat sa investim in pregatirea
profesionala a angajatilor, sa-i trimitem la training-uri, workshop-uri,
team-bilding-uri si seminarii.
Trebuie sa-si dezvolte capabilitatile, aptitudinile si abilitatile
operationale si de business.
Sa le facem un plan de cariera. Sa identificam si sa punem accent pe
factorii motivationali!
Antreprenorul:
– Si ce se intampla daca investim atat in instruire apoi angajatii pleaca
la multinationale?
HR:
– Si ce se intampla daca nu investim in instruire si ei raman? top page
Domnul Antreprenor gândi
în sinea sa “Orice șut în spate nu
înseamnă decât un nou pas
înainte”
Văzu de curând o reclama
“Succesul de azi stă în toate
eșecurile de ieri”
Se gândi că poate ar fi
indicat să-i mai dea Directorului
HR o a două șansă.
Va da startul unui nou program de instruire si dezvoltare a
personalului. Poate un team-building
Între timp, caută pe net “idei de afaceri” și citi un articol despre “Cum
se face?-Clinică stomatologică “full-service””
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Recrutarea vs. angajarea personalului
Intr-o zi, o directoare de succes de la Resurse Umane moare calcata de
un autobuz. La Portile Raiului e intampinata de catre Sf. Petru in persoana.
– Bine ai venit in Rai! Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o
problema. Vezi tu, n-am mai avut niciodata de-a face cu un director de la
Resurse Umane si nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine.
– Nici o problema, doar lasati-ma sa intru inauntru.
– As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi in Iad si una in Rai, iar
apoi vei alege unde vrei sa-ti petreci eternitatea.
– De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman in Rai.
– Imi pare rau, regulile sunt reguli. Si astfel Sf. Petru o conduce la un lift care
o duce direct in Iad. Usile se deschis, iar ea se trezeste intr-un pesisaj
mirific: calca pe iarba verde a unui teren de golf minunat si intra in Iad. Mai
departe vede un local, iar in fata localului isi vede toti prietenii ei, directorii
cu care lucrase in viata pamanteana. Toti o intampina cu aclamatii si urlete
de bucurie. Alearga toti spre ea, o saruta pe ambii obraji, apoi incep sa
discute despre vremurile minunate petrecute impreuna. Dupa aceea joaca o
runda excelenta de golf, iar seara merg la un local unde servesc o cina
excelenta formata din friptura si homar. Intre timp face cunostinta si cu
Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar dragut) impreuna cu care se
distreaza de minune spunand bancuri si dansand. La sfarsitul zilei toti dau
mana cu ea si isi iau ramas bun, iar dupa aceea ea urca in lift. Urmatoarele
24 de ore si le petrece in Rai odihnindu-se pe nori si cantand la harpa. S-a
distrat de minune, si cele 24 de ore au trecut fara sa-si dea seama. Apoi Sf.
Petru vine la ea si ii spune:
– Deci, ai petrecut o zi in Iad si una in Rai. Acum alegeti locul unde vei
petrece eternitatea.
– Nu credeam c-am sa spun asta, adica, in Rai a fost frumos, dar cred ca mam simtit mai bine in Iad.
Asa ca Sf. Petru o escorteaza la lift, iar ea se reintoarce in Iad. Cand usile se
deschid, se trezeste intr-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi si
mizerie. Prietenii ei erau imbracati in zdrente si colectau gunoiul in saci.
Diavolul vine si el si o intampina.
– Nu inteleg, spune femeia tremurand, ieri cand am fost aici era un teren de
golf si un local unde am mancat homar, am dansat si m-am simtit bine.
Acum nu mai e decat pustiu si gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili.
Diavolul se uita la ea si zambeste:
– Ieri te recrutam. Azi esti angajata…
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Discutii in timpul interviului de angajare

Intrebare: De ce ai parasit ultimul loc de munca?
Raspuns adevarat: Pentru ca era nasol.
Raspuns Recomandat : Simteam ca nu imi puteam folosi la maxim
capacitatea si cunostintele.
Intrebare: Care sunt defectele tale cele mai mari?
Raspuns adevarat: Nu ma pot concentra mai mult de cinci minute, nu accept
autoritatea si am tendinta sa adorm la birou.
Raspuns Recomandat : Muncesc prea mult. Nu pot sa ma opresc, tot timpul
trebuie sa fac ceva.
Intrebare: Vad ca ai schimbat cam multe slujbe intr-o perioada
destul de scurta. De ce crezi ca la noi ai ramane mai mult decat ai ramas
la altii?
Raspuns adevarat: Patronii mei de pana acum aveau cu totii un fix, sa-i
pastreze doar pe cei competenti.
Raspuns Recomandat : Am ajuns la acel punct in cariera in care am obosit sa
ma tot mut de colo colo. Vreau cu adevarat sa fiu parte dintr-o echipa, unde
pot pot sa-mi aduc contributia pe termen lung.
Intrebare: Cum te descurci cu schimbarea?
Raspuns adevarat: Ma schimb in fiecare zi, cu exceptia zilelor in care nu mai
am lenjerie curata.
Raspuns Recomandat : Cred ca stie toata lumea ca astazi singura constanta
este schimbarea. Ma bazez pe asta.
Intrebare: Cum te intelegi cu ceilalti?
Raspuns adevarat: Imi plac oamenii, atata timp cat nu am de-a face cu ei.
Raspuns Recomandat : Cred ca relatiile interpersonale cu colegii sunt dintre
cele mai placute aspecte ale slujbei.
Intrebare: Ce inseamna pentru tine succesul?
Raspuns adevarat: Inseamna ca nu trebuie sa-mi misc fundul de pe scaun ca
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sa ti-l pup pe al tau.
Raspuns Recomandat : Succesul, parerea mea, este sa stiu ca lucrand intr-o
echipa pot sa imi aduc aportul la profitul si eficienta companiei.
Intrebare: Ce inseamna esecul pentru tine?
Raspuns adevarat: Inseamna ca voi continua sa incasez ajutorul de somaj si
sa sper la inca o prelungire de sase luni.
Raspuns Recomandat : Esec, imi pare rau. Nu stiu despre ce vorbiti.
Cuvantul acesta nu exista in vocabularul meu.
Intrebare: Cum te intelegi cu seful tau actual?
Raspuns adevarat: Destul de bine daca ma gandesc ca este un idiot
ranchiunos.
Raspuns Recomandat : Nu stiu daca pot sa-l numesc sef, a fost mai mult un
mentor pentru mine.
Intrebare: Te-ai enervat vreodata din cauza colegilor?
Raspuns adevarat: Eu nu ma enervez. Eu le-o platesc.
Raspuns Recomandat : Nimic nu ma enerveaza mai tare decat sa vad un
coleg care nu se misca, care trage chiulul sau fura. Da, cateodata ma enervez
din cauza colegilor.
Intrebare: Pot sa contactez persoanele trecute la referinte?
Raspuns adevarat: Desigur, dar ei nu cred ca stiu cine sunt.
Raspuns Recomandat : Poate ca ar fi mai bine daca as aranja sa va sune
chiar ei.
Intrebare: Caracterizati-va in cateva cuvinte!
Raspuns adevarat: Genial, afemeiat, caine, dezordonat, lenes, pierde vara.
Raspuns Recomandat : Sensibil, creativ, jucator in echipa, organizat,
eficient.
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Anunturile de oferte de munca explicate pe intelesul tuturor
Cautam oameni cu experienta = Trebuie sa tii locul a trei persoane
care au plecat
Bune abilitati de comunicare = Sefii comunica, tu asculti, incerci sa intelegi
ce vor sa spuna, apoi executi si te rogi sa fie bine
Se cer abilitati de conducere = Vei avea responsabilitatile unui sef, insa bani
ioc si respect deloc
Rezistenta la stres = In firma este un haos perpetuu, iar tu va trebui sa te
descurci singur
Salariu competitiv = Ramanem competitivi platind mai putin decat
concurentii nostri
Alatura-te echipei noastre dinamice = Nu avem timp sa te instruim, deci va
trebui sa te descurci singur
Tinuta obisnuita = Nu te platim prea mult ca sa vii imbracat la patru ace;
totusi, sunt unii tipi mai indrazneti ce poarta cercei
Disponibilitate pentru program prelungit = Uneori trebuie sa muncesti peste
program; uneori in fiecare seara si uneori în fiecare week-end
Sarcini diferite =Oricine din birou iti poate cere socoteala si iti este sef
Trebuie sa fii atent la orice amanunt = Nu avem serviciu de control al
calitatii
Daca iti doresti, mai presus de orice, o cariera = Femeile care solicita un post
nu trebuie sa aiba copii (si ar fi bine pentru ele sa ramana asa)
Interviul va fi personal si confidential sau Numai persoanele selectate vor fi
contactate = Daca esti batrana, grasa si urata, ti se va spune ca postul s-a
ocupat
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Domnului ..........................
Director al „..................................” S.R.L.

Cerere
Subsemnatul, _______________ ______, rog să-mi aprobaţi angajarea în
funcţia de ________________________________ începînd cu _____________________.

___ ______________ ______

_______________________

semnătura
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Model - scrisoare de intentie pentru angajare la lucru

Dlui Ilie Cotorobai,
directorul Companiei " SUPERCOM
Stimate Domnule Director,

"

Subsemnata Maria Frunze, domiciliata: or. Chisinau, str. I. Creanga
nr.32, doresc sa-mi fac prezentarile de rigoare in vederea obtinerii unui loc
de munca la Compania " SUPERCOM ". In anul 2017 am absolvit
Universitatea Tehnica a Moldovei cu frecventa la zi, specialitatea Marketing si logistica. Decizia de a ma angaja la Compania " SUPERCOM "
am luat-o deoarece am efectuat practica de licenta la aceasta Companie. In
perioada ultimilor doi ani de studii am avut posibilitatea sa lucrez in calitate
de agent de reclama la un magazin - concurent al Companiei " SUPERCOM ".
Aceasta, cit si practica acumulata, m-au ajutat sa inteleg principiile
marketingului in vanzari. Doresc sa lucrez la Compania, care aveti onoarea
sa o administrati, deoarece mi-a placut stilul de organizare a muncii,
posibilitatile de perfectionare oferite angajatilor si atmosfera de lucru in
colectiv.
Totodata, eu sunt capabila sa-mi aduc aportul la sporirea activitatii
comerciale a Companiei prin efectuarea cercetarilor de cunoastere curenta
si pe perspectiva a nevoilor si intentiilor cumparatorilor/ cleentilor
interesati.
Anexez Curriculumul Vitae si imi exprim speranta ca persoana mea va
trezi interesul Dumneavoastra in vederea acceptarii mele in rindul
salariatilor Companiei " SUPERCOM ".
Telefon pentru contact - 022 74 21 21, Email: mfrunze@gmail.com
Cu respect,
Maria Frunze

/semnatura/

15 iulie 2021
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CURRICULUM VITAE

Date personale
Nume-prenume:

POPESCU ION

Adresa:

Timişoara, Str. Dreptatea nr. 57

Telefon:

0256/2411111

Locul şi data nasterii: Timişoara- 14 aprilie 1988
Stare civila:

necasatorit

Studii
-

10 clase, colegiul “Ana Aslan” Timisoara, profil fizica-chimie

Aptitudini
Excelente abilitati comunicationale, fire dinamica, sociabila, usor
adaptabila
Posibilitatea de a lucra in week-end si peste program
Ma adaptez usor la conditiile de munca
Invat lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale
Limbi străine
Engleza- mediu
Italiana- mediu
Spaniola- mediu.
Hobby
- Muzica, sportul si calatoriile.
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Model de formular de angajare
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FIȘA POSTULUI
1. Autoritatea publică

2. Titlul funcției
3. Subdiviziunea structurală
4. Codul funcției
6. Conducătorul direct
8. Colaborarea internă
10. Scopul general al funcției
11. Sarcinile de bază ale funcției
Sarcinile

APROBAT
________________________
(semnătura)
_______________________,
(numele, prenumele)
________________________
(funcţia conducătorului
autorităţii)
L.Ş. „___”___________

5. Nivelul funcției
7. Conducătorul ierarhic superior
9. Colaborarea externă

Ponderea,
%

1
1.1.
11.1.1.
...
11.1.5.
1
1.2.
11.2.1.
...
11.2.5.
...

...

1
1.7.
11.7.1.
...
11.7.5.
12. Calificări profesionale
12.1. Studii
12.2. Experiență profesională
12.3. Cunoștințe
12.4. Abilități
12.5.
Atitudini/comportamente
13. Responsabilități
14. Împuterniciri
15. Alte informații
Întocmită de:
Nume, prenume
Vizată de:
Nume, prenume

Funcția

Semnătura

Data

Subdiviziunea resurse umane
/ funcția publică

Semnătura

Data

Adusă la cunoştinţa titularului funcției:
Nume, prenume

Semnătura

Data
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CHESTIONAR PENTRU SELECŢIA PERSONALULUI

Stimate candidat,
Informaţiile pe care ni le veţi furniza prin intermediul acestui chestionar sunt strict
confidenţiale. Vă mulţumim pentru colaborare.
Solicitare pentru postul: ……………..............................................................………….
Nume:…………………….…………….Prenume: ………………………............................
Data naşterii: ………………….…………..Cetăţenia : …………...……………….………
Starea civilă: □ necăsătorit(ă), □ căsătorit(ă), □ divorţat(ă), □ văduv(ă)
Copii: ………………………………………………………………………………………………..
Vârstele copiilor: ………………………………………………………………………………
Adresa:……………………………………………………………..………………………………
Nr. telefon (acasă):……………..….......Nr. telefon (serviciu):…………..…….......
1. Starea sănătăţii
Suferiţi de vreo boală care ar putea avea consecinţe negative asupra activităţii dvs.?
□Da
□Nu
Este cazul unui handicap cu grad avansat?
□Da □Nu
Dacă da, aţi solicitat un certificat de handicapat?
□Da □Nu
Sunteţi de acord ca, înainte de angajare, să vă consulte un medic? □Da
□Nu
2. Serviciul militar/civil
Chemarea în armată
□Este posibilă
□Nu mai este cazul
3. Statutul juridic
Aveţi cazier?
□Nu
□Da, din cauza ………………………………
Sunteţi implicat,în prezent, într-un proces penal?
□Nu
□Da, din cauza…………………………………
4. Evoluţia de până acum:
Scrieţi în ordine cronologică toate formele de învăţământ absolvite (inclusiv
cursuri postliceale sau postuniversitare), cu datele de început şi de sfârşit, şi eventualele
atestări obţinute. Numiţi toate activităţile pe care le-aţi desfăşurat ca practicant, voluntar
etc.
şi
perioada
(perioadele)
în
care
aţi
fost
şomer:……………………………………………………………………………………………………..…
5. Cunoştinţele profesionale de specialitate şi experienţa
a) Limbi străine. În ce limbă puteţi să:
Citiţi
Corespondaţi
Vorbiţi

Traduceţi

b) Calculator. Ce programe?....................................................................................
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……………………………………………..........................................…………………………………………………………
…………………..................................................................................................…......
c) Carnet de conducere. Ce categorie? ……………………………………………
d) Alte cunoştinţe:………………………………………………………..........................
6. Informaţii referitoare la relaţia de muncă anterioară
Decizia de plecare a fost luată de:
□şeful dvs.
□dvs.
□ambele părţi
Puteţi începe să lucraţi în organizaţia noastră din data de……………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Există o clauză de neconcurenţă?
□Da
□Nu
Ultimul salariu lunar brut:

Lei ………………………………….………………………………

Numărul salariilor lunare: …………………………………………………………………………..
Primă de Crăciun:

Lei …………………………………………………………………………….

Alte prime/Comisioane: Lei ……………………………………………..………………………

7. Alte informaţii pentru angajare
Salariul dorit (brut/lună): Lei ……………………………………………………………………
Pregătire suplimentară dorită:……………………………………………………………………..
Aţi mai lucrat în organizaţia noastră?

□Da

□Nu

Dacă da, la ce departament?…………………………………………………….……………………
Aţi mai solicitat vreodată angajarea în organizaţia noastră?

□Da

□Nu

Dacă da, pentru ce post?……………………………………………………………………………….
Aveţi prieteni de familie sau rude care lucrează în firma noastră? □Da

□Nu

Dacă da, notaţi numele şi domeniul lor de activitate: …..………………..………………
Ce alte activităţi mai profesaţi în afara serviciului?……………………………………….
Ce funcţii onorifice văinteresează?...............................................................................
Aţi fi pregătit să vă mutaţi într-un alt departament?

□Da

□Nu

Aţi călători, la cerere, în interes de serviciu?

□Da

□Nu

Aţi fi dispus, la cerere, să faceţi ore suplimentare sau să lucraţi în ture? □Da
□Nu
Vă asigur că am răspuns sincer şi complet la toate întrebările.
...………...........................……..

………………………
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Stimate domnule / doamnă..................,
Vă mulţumim că ai răspuns recentei noastre oferte pentru postul de….......... Am fost
încântaţi să aflăm din scrisoarea dumneavoastră de intenţie că sunteţi interesat să
colaboraţi cu institutia noastră.
Din păcate, am fost nevoiţi să ne restrângem căutările la acele CV-uri care faceau
dovada tuturor calificarilor şi a experienţei cerută de postul anunţat. Deşi scrisoarea
dumneavoastră nu vine direct în întâmpinarea cerinţelor noastre, vom pastra numele
dumneavoastră în banca noastră de date, timp de 6 luni, în eventualitatea în care se va
elibera un post care să corespundă solicitării, respectiv ofertei pe care ne-aţi facut-o.
Vă mulţumim încă o dată pentru interesul acordat instituţiei noastre şi vă urăm mult
succes în obţinerea locului de muncă dorit.
Cu sinceritate,
------------------------- /

-------------------------/

( Semnatura)

(Nume şi prenume)
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