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Introducere 
 

 

 

Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul firmei, 

fapt recunoscut şi argumentat de numeroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări.  

Principalele elemente care le demonstrează sunt următoarele: 

• forţa de muncă este singura creatoare de valoare de întrebuinţare. În fapt, firma reprezintă celula 

economică de bază a societăţii în care se crează de către oameni produse şiservicii; 

• resursa umană este singura creatoare, nu numai sub aspect economic, ci şi sub aspect spiritual, 

ştiinţific. Generarea de noi idei concretizate în produse, tehnologii, metode de conducere, soluţii 

organizatorice noi este apanajul exclusiv alomului; 

• eficacitatea utilizării resurselor materiale şi informaţionale depinde într-o măsura hotărâtoare de 

resursele umane. Practica activităţii economice relevă, nu puţine situaţii când organizații, 

înzestrate la fel tehnic – financiar şi informaţional sau la nivele foarte apropiate, obţin 

performanţe economice sensibildiferite. 

Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a resurselormateriale, 

financiare şi informaţionale. Conceperea sistematică a firmei implică abordarea resurselor umane în 

strânsă interdependenţă cu celelalte resurse, pornind de la obiectivele fundamentale la a căror realizare 

concură împreună, de la conexiunile de esenţă ce există între ele. Suprasolicitarea resurselor umane în 

detrimentul celorlalte afectează echilibrul dinamic al organizației ce condiţionează funcţionarea şi 

dezvoltarea saprofitabilă. 
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Capitolul 1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZATIE 
 

 

Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrulorganizaţiei 

 
Managementul resurselor umane este un factor de creştere a competitivităţii firmei şi a economiei 

naţionale în ansamblu, un factor important de progres economic şi social. 

Managementul resurselor umane contribuie decisiv la armonizarea intereselor indivizilor cu 

obiectivele firmei şi ale societăţii, la împletirea armonioasă a raţiunilor economice cu raţiunile sociale 

atât în cadrul firmei, cât şi la scara comunităţii şi societăţii. 

În condiţiile societăţii contemporane, ale progresului uriaş al cunoaşterii ştiinţifice, managementul 

resurselor umane îşi dovedeşte o dată în plus marea sa capacitate de performanţă, contribuind la 

micşorarea consumurilor de resurse limitate (pământ, muncă şi capital) şi poluante (combustibili 

fosili), la micşorarea dependenţei creşterii economice de aceste resurse limitate, la armonizarea 

intereselor generaţiilor prezente cu generaţiile viitoare, la crearea unor mai bune condiţii de conservare 

a Planetei şi a vieţii în general. 

Într-o viziune strict microeconomică, managementul resurselor de muncă este atât o funcţie a 

întreprinderii, alături de funcţiile comercială, de cercetare-dezvoltare, de producţie şi financiar-

contabilă, cât şi o funcţie a conducerii de ansamblu a întreprinderii, alături de funcţiile de previziune, 

de organizare, de comandă, de coordonare şi de control1. 

Managementul resurselor umane se distinge şi se detaşează însă net de celelalte funcţii ale 

întreprinderii şi componente ale managementului în ansamblul său. Explicaţia rezidă din aceea că 

managementul resurselor umane constituie asocierea a două resurse: managerul şi managementul pe 

de o parte şi resursa de muncă pe de altă parte; ambele resurse au aceeaşi origine, umană, forma cea 

mai înaltă de organizare a materiei, a vieţii; nici o altă resursă sau asociere de resurse nu se poate 

compara cu asocierea pe care o reprezintă managementul resurselor umane. 
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Observând importanţa asocierii dintre aceste două resurse, managementul şi resursa umană, un 

industriaş american n-a ezitat să exclame: “Luaţi-mi maşinile, clădirile, dacă vreţi, dar lăsaţi-mi 

personalul şi cadrele. Cu ei eu câştigbanii”2. 

Ţările care au atins un înalt nivel de dezvoltare economică (S.U.A. ş.a.) situează managementul în 

ansamblul său, deci inclusiv managementul resurselor umane în rândul celor mai importanţi factori 

de creştere economică. Şi în ţara noastră se aud tot mai frecvent voci care consideră importanţa de 

prim plan amanagementului. 

Pe acest fond general de recunoaştere a rolului managementului, literatura de specialitate de 

pretutindeni evidenţiează importanţa şi rolul decisiv al managementului resurselor umane3. 

Referindu-se la faptul că orice aspect din activitatea firmei este determinat de asigurarea 

competenţei, motivaţiei şi eficienţei în activitatea personalului, Rensis Likert subliniază expres că 

“Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă 

deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizaţie”4. 

Managementul resurselor umane îşi dezvăluie lesnicios locul, rolul şi importanţa economică şi 

social-politică în măsura în care vom prezenta în prealabil esenţa resurselor umane, principalele 

caracteristici ale acestora. 

Resursele de muncă sunt, înainte de toate, fiinţe vii, sunt oameni. Spre deosebire de alte fiinţe vii 

care îşi procură în mod instinctiv cele necesare, oamenii, deşi trăiesc şi ei sub imperiul nevoilor, al 

trebuinţelor, se disting de toate celelalte prin faptul că gândesc şi înţeleg că bucuria de a trăi şi de a se 

reproduce, implică munca, participarea alături de semenii lor, la producerea şi reproducerea bunurilor 

necesare vieţii. 

Resursele umane fac obiectul preocupării ştiinţelor economice în virtutea faptului că sunt o “resursă 

ca oricare alta”, indispensabilă producţiei, creşteriieconomice. 

În realitate, păstrându-ne strict în sfera economiei, a raţionamentelor acesteia, economistul 

recunoaşte şi acceptă faptul că resursele umane sunt o resursă distinctă şi nu una oarecare în rândul 

tuturor celorlalte. 

Caracterul distinctiv al resurselor de muncă este dat în primul rând de faptul că este singura resursă 

care produce, care creează şi deschide perspectiva inovării continue a producţiei. 

În al doilea rând, resursele de muncă poartă întrânsele caracterul limitat al potenţialului lor 

cantitativ-numeric pe de o parte şi însuşirea unui potenţial nelimitat, rezultat din latura lor calitativă. 
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Caracterul nelimitat este specific nu atât prin regenerarea pe calea reproducţiei (de altfel ca şi alte 

resurse regenerabile), cât mai ales prin orizonturile nelimitate ale creaţiei de care ele dau dovadă în 

întreaga istorie a omenirii. 

În al treilea rând, resursele de muncă au primit, chiar în istoria economiei de piaţă moderne, 

recunoaşterea unanimă că sunt „o marfă distinctă de întreaga lume a mărfurilor”. Aceasta înseamnă 

că resursele de muncă sunt formate, utilizate, remunerate, evaluate, promovate şi protejate împotriva 

unor riscuri atât la scară socială şi comunitară, cât şi, bineînţeles, în firmă. 

În al patrulea rând, prin caracteristicile de mai sus, resursele de muncă au particularitatea „de a 

trezi din morţi” şi de a valorifica superior toate celelalte resurse naturale, pământul, bogăţiile solului 

şi subsolului, capitalul acumulatetc. 

Dacă aceste caracteristici ale resurselor de muncă sunt suficiente pentru a înţelege importanţa lor 

cu totul specială în lumea pieţelor factorilor, în creşterea economică, totuşi ele sunt în bună măsură 

insuficiente pentru caracterizarea complexă a resurselor de muncă, pe de o parte şi reliefarea 

importanţei managementului resurselor de muncă, pe de altă parte. Pentru aceasta este necesar să 

subliniem şi alte caracteristici importante ale resurselor de muncă, dintre carereţinem: 

În al cincilea rând, resursele de muncă sunt deosebit de neomogene. Aceasta atât sub aspectul 

potenţialului lor fizic, cât şi din perspectiva potenţialului de inteligenţă, de educaţie şi creaţie. Nici un 

manager nu va putea vreodată aborda resursele de muncă sub formă de medie; ele se diferenţiază de 

la un individ la altul din numeroase puncte de vedere, nu numai fizic şi intelectual, dar şi prin 

perspectivă moral-volitivă, sentimentală etc. Pornind de la toate particularităţile oamenilor, 

managementul poate modela şi obţine comportamentele de care firma arenevoie; 

În al şaselea rând, indiferent de potenţialul indivizilor, aceştia au nevoie de un tratament diferenţiat, 

echitabil; aceasta este condiţia mobilizării sau a delăsării; toţi au nevoie să trăiască demn, refuzând 

frustrarea sauumilinţa; 

În al şaptelea rând, omul este enigmatic şi inerţial, oricând imprevizibil în comportament (pro, 

contra sau neutru, uneori de câteva ori pezi); 

În al optulea rând, resursele umane sunt predispuse la performanţe economice, la competiţie 

întrucât trăiesc sub imperiul trebuinţelor, al intereselor, în măsura în care motivaţia în toată 

complexitatea şi diversitatea laturilor acesteia, îşi joacă rolul, iar remuneraţiile şi alte motivaţii vin în 

întâmpinarea aşteptărilor. Poate fi integrat, cooperant, chiar participativ dacă motivaţia şi organizarea 
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sunt corespunzătoare. Dar individul îşi poate restrânge contribuţia, cooperarea sau participarea la 

minimum, îşi poate manifesta în variate forme greva sau chiar conflictul. 

Managementul resurselor umane îşi extrage capacitatea sa productivă de excepţie, primordială nu 

numai din calităţile resurselor umane. Acestea au şi defecte, disfuncţii şi incoerenţe care pot împiedica 

afirmarea atât a calităţilor resurselor umane, cât şi ale celorlalţi factori de producţie. Atingerea 

obiectivelor firmei este posibilă prin eliminarea incoerenţelor resurselor umane în firmă dacă şi numai 

dacă managementul în general şi prestaţia managerului resurselor umane se dovedesc în practică, până 

la fiecare individ şi loc de muncă, âtatât ştiinţă cât şi artă. 

 

Definirea managementului resurselor umane 
 

Cu toate că managementul resurselor umane s-a afirmat încă de pe vremea lui Taylor ca un factor 

tot mai puternic de producţie, o definire unanim acceptată a acestuia a întârziat să fie realizată. 

Literatura de specialitate conţine numeroase definiţii parţiale, care pun accent pe anumite laturi şi 

domenii. În faţa unei astfel de diversităţi de definiţii existente, prof. univ. dr. Aurel Manolescu le 

examinează şi conchide, credem corect, că acestea „nu intră în contradicţie ci sunt mai de 

grabăcomplementare5. 

Şi managementul general, în structura căruia s-a născut şi funcţionează astăzi managementul 

resurselor umane, cunoaşte o varietate de termeni şi de definiţii, în funcţie de unghiul din care este 

examinat. De pildă, după College Dictionary6 termenul de management care îşi trage originea din 

verbul „to manage” (= a conduce) reţine nu mai puţin de 15 sensuri, dintre caremenţionăm: 

- act sau manieră de conducere, direcţie şicontrol; 

- capacitate de a conduce, abilitate deconducător; 

- persoane sau persoană care conduc afacerile uneiinstituţii; 

- conducători, administratori, adică persoane care au sarcina de a controla şi manipula 

resursele, cheltuielile în strânse corelaţii cu obiectiveleurmărite. 

Studiul mai recent formulează o serie de critici specialiştilor din domeniul resurselor umane care 

preiau din managementul general şi o serie de componente şi elemente teoretico-metodologice „fără 

a le particulariza suficient la specificul resurselor umane”. În acelaşi timp, autorul citat, cunoscut prin 

contribuţiile sale teoretico-metodologice şi practice în materia de ansamblu a managementului 
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propune două definiţii ale managementului resurselor umane; prima privită ca disciplină ştiinţifică şi 

a doua ca domeniu alpracticii. 

Definiţia care priveşte managementul resurselor umane ca disciplină ştiinţifică raportată de autor 

la resursele umane interne ale firmei, este definită prin „studiul proceselor şi relaţiilor manageriale 

care se referă nemijlocit la resursele umane ale firmei, cu descoperirea legităţilor specifice care le 

guvernează şi cu conceperea de metode, tehnici, proceduri, regului, etc., în vederea dimensionării, 

previzionării, asigurării, utilizării, motivării şi dezvoltării eficace a resurselor umane, subordonată 

amplificării competitivităţii firmei”7 

Cea de-a doua definiţie a aceluiaşi autor, care priveşte managementul resurselor umane ca domeniu 

practic, lărgeşte sfera resurselor umane, cuprinzând, alături de resursele umane din firmă şi resurse 

umane din afara firmei(stakeholderii)8. 

Această analiză este prea sofisticată pentru noi şi nu încercăm vreo clarificare anume. 

Singurul lucru pe care îl observăm este că, dincolo de terminologia diferită, mai sintetică şi, 

respectiv, mai concretă cele două definiţii se deosebesc până la urmă în legătură cu cele două categorii 

de resurse umane (interne şiexterne). 

Desigur, pentru firmă este util ca alături de resursele umane interne să fie avute şi resurse 

individuale din afara firmei care să sprijine interesele firmei (furnizori, clienţi, bănci, instituţii de 

asigurări, instituţii publice centrale şi locale, inclusiv reprezentanţi ai poliţiei şi justiţiei, însă ne este 

teamă că în felul arătat se alimentează corupţia şi se promovează modelul american de inteligenţă 

(mecanism) economică, după care „ce este bine pentru firmă este bine şi pentru societate”, ceea ce nu 

se confirmă în practică de multeori9. 

Abandonând aceste modeste rezerve formulate, în cele ce urmează dorim doar ca, pe baza 

eforturilor de investigare făcute într-o mare şi valoroasă bibliografie, să ne concentrăm la nevoile tezei 

noastre de evidenţiere a conţinutului managementului resurselor umane. 

Pornind de la toate aceste coordonate generale şi ţinând seama de specificitatea resurselor umane, 

am putea reţine că managementul resurselor umane este o activitate umană de organizare şi conducere 

întemeiată ştiinţific pe principii, norme şi valori culturale, pe metode, tehnici şi instrumente practice 

de previziune, de recrutare şi de alocare a resurselor de muncă, de modelare şi dezvoltare cantitativă 

şi calitativă a acestora în condiţii de motivare, de securitate, de igienă şi de protecţie, în concordanţă 
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cu aspiraţiile şi interesele angajaţilor şi cu obiectivele firmei de raţionalitate şi eficienţă, de 

maximăcompetitivitate. 

Ca orice definiţie cu grad înalt de abstractizare şi generalitate, încercarea noastră de definire a 

managementului resurselor de muncă reclamă o serie de precizări: 

Managementul resurselor umane – aşa cum remarcă prof. univ. dr. Radu Emilian nu poate fi 

identificat cu conceptul mult mai vechi denumit activitatea de personal. În primul rând, activitatea de 

personal este o latură a managementului resurselor umane. În al doilea rând, dacă activitatea de 

personal constă mai mult din reguli, proceduri, control şi priveşte resursele umane  mai mult în termeni 

de cost, managementul resurselor umane este o activitate încoronată cu autoritate, cu capacitate de 

creaţie şi de inovare, de prognoză şi de optimizare a resurselor umane, care abordează resursele de 

muncă în termeni de investiţii şi sporesc substanţial calitatea producţiei şi productivitateamuncii; 

• Managementul resurselor umane este un concept complex; exercitarea acestei activităţi 

presupune cunoştinţe inter şi multidisciplinare, în special din domeniile tehnicii şi tehnologiei 

indispensabile procesului de alocare a resurselor umane, de măsurare a solicitărilor şi performanţelor; 

cunoştinţe de sociologie şi de psihologie indispensabile modelării şi valorizării unor resurse vii, 

oamenii, care gândesc, au sentimente, aspiraţii şi care condiţionează buna utilizare a altor resurse 

economice şi desigur a rezultatelor, realizarea obiectivelorurmărite; 

• Caracterul complex al managementului resurselor umane rezultă în primul rând din componenta 

sa principală – microeconomică. În definitiv, managementul resurselor umane se realizează de regulă 

în firme, în instituţii, indiferent de natura lor. Importanţa şi complexitatea resursei umane determină 

ca managementul resurselor umane să aibă şi o componentă macroeconomică, reflectând sistemul de 

norme generale de educaţie şi formare a resurselor umane, de sănătate şi igienă şi, desigur, de 

combatere şi de protecţie în raport cu o serie de riscuri sociale ce nu pot fi întotdeauna prevenite 

(concedii de boală, indemnizarea şomajului, sprijinirea educaţiei şi formării unor copii şi persoane 

defavorizateetc.); 

• Managementul resurselor umane se realizează în baza unui ansamblu de principii, metode, 

tehnici şi instrumente de investigare şi cunoaştere. Acestea reprezintă nucleul dur al cunoştinţelor 

ştiinţifice care stau la baza managementului resurselor umane şi al managementului în ansamblu; 

• Managementul resurselor umane se cere realizat şi în corelaţie cu un sistem de valori 

culturale ale firmei, ale comunităţii teritoriale, naţionale şi internaţionale. Varietatea acestor valori 
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culturale diferenţiază în mod necesar modelul practic de management al resurselor de muncă şi 

condiţionează succesul, capacitatea de realizare a obiectivelor urmărite, oricare ar fiacestea; 

• Managementul resurselor umane este determinat nu numai de ştiinţa ci şi de arta 

managerului, de personalitatea şi capacitatea acestuia de a aplica cunoştinţele ştiinţifice, de a percepe 

şi aplica informaţiile din mediul intern şi extern la condiţiile unor oameni reali, diferiţi şi al unor 

obiective mereu noi, schimbate, cerute de competiţia economică tot maiacerbă. 

• Managementul resurselor umane nu a avut complexitatea, utilitatea şi importanţa de 

astăzi. El a înregistrat un progres uriaş, necunoscut de niciuna din celelalte componente ale 

managementului general. Factorii care au determinat această evoluţie continuă să „lucreze”şi astăzi, 

cu siguranţă mai intens ca oricând, prefigurând perspective noi de creştere a complexităţii şi 

importanţei managementului resurselor umane. Aceşti factori, care sunt numitorul comun şi al 

modelelor de management al resurselor umane, vor fi abordaţi în partea finală a acestuicapitol. 

În baza abordărilor teoretice şi metodologice de mai sus, se poate spune că: 

• managementul resurselor umane a devenit o componentă tot mai importantă a 

managementuluiorganizaţiei; 

• managementul resurselor umane, fără a fi autonom în plan funcţional, este un domeniu central al 

managementului firmei, instituţiei, în genere alorganizaţiei; 

• managementul resurselor umane, prin funcţii, costuri şi venituri, are un impact major, crescând, asupra 

funcţionalităţii şi performanţelororganizaţiei. 

Complexitatea managementului resurselor umane şi capacitatea acestuia de a fi o resursă creatoare, 

ştiinţifică, rezultă în mod hotărâtor din principiile care stau la temelia lui. Dintre aceste principii 

reţinem în continuare atenţia asupra celor mai relevante şi maisemnificative: 

• principiul previzionării, al formării şi asigurării resurselor umane în raport cu cerinţele revoluţiei 

ştiinţifice şi tehnice şi cu nevoile concrete alefirmelor; 

• principiul formării continue a resurselor umane în scopul economisirii resurselor financiare pe de 

o parte şi al integrării rapide în muncă a resurselor umane; 

• principiul recrutării, orientării şi selecţiei în raport cu nevoile asigurării concordanţei cantitative 

şi calitative dintre resursele de muncă şi locurile de muncădisponibile; 

• principiul evaluării personalului, al consumului de energie fizică şi nervoasă, rezultat din 

evaluarea posturilor de muncă şi aperformanţelor; 
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• principiul motivării angajaţilor, al stabilirii şi diferenţierii remuneraţiilor în raport cu greutatea şi 

intensitatea muncii şi cu performanţele cantitative şi calitative; promovarea în funcţie şi construirea 

de cariereprofesionale; 

• principiul protecţiei muncii în faţa riscurilor de îmbolnăvire şi accidente de muncă şi al protecţiei 

sociale în faţa riscurilor sociale care nu pot fipreîntâmpinate; 

• principiul eficienţei economice maxime al utilizării tuturor resurselor în condiţiile asigurării 

securităţii muncii şi ale protecţiei sănătăţii, al evidenţierii câştigurilor şi al productivităţii pe locuri de 

muncă, persoane sau echipe delucru; 

• principiul informării, comunicării, al negocierii personale şi prin reprezentanţi (sindicate, 

consiliietc.) 

• principiul integrării, al cooperării şi al participării crescute a angajaţilor la luarea deciziilor şi la 

realizarea acestora, a obiectivelorfirmei. 

 

Principalele activităţi ale managementului resurselor umane 
 

Managementul resurselor umane, aşa cum rezultă din modul de definire şi din principiile ce stau la 

baza exercitării lui în practică, este un subsistem al managementului general. Acest subsistem al 

managementului resurselor de muncă poate şi trebuie structurat, în baza definiţiei şi a principiilor de 

mai sus, în mai multe componente. 

Literatura de specialitate reliefează o largă diversitate de structuri, mai sintetice sau mai detaliate 

în funcţie de un larg complex de factori şi cerinţe între care un rol important are talia firmei (mare, 

mijlocie,mică)11. 

Ghidându-ne după definiţie şi după principiile care stau la baza managementului resurselor umane, 

am optat şi în această privinţă pentru o structură de complexitate medie, care poate fi extinsă sau 

dimpotrivă restrânsă, după nevoile şi particularităţile firmei. 

Domeniile principale ale managementului resurselor umane sunt următoarele: 

 

 Organizarea şi proiectarea posturilor de muncă 

 proiectul de organizare şi de perfecţionare aacesteia; 
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 proiectareaposturilor; 

 analizaposturilor. 

 Asigurareapersonalului 

 previzionarea necesarului depersonal; 

 planificarea resurselor umane (număr şistructuri); 

 recrutarea şi selecţiapersonalului; 

 evaluarea calităţilor şi aşezarea personalului peposturi. 

 Dezvoltarea (perfecţionarea)personalului 

 pregătireaprofesională: 

 reconversiaprofesională; 

 educaţia şi formarea în spiritul altor exigenţe (fidelitate, confidenţialitate, colaborare, 

întrajutorare, succesul firmeietc.); 

 promovarea înfuncţii; 

 formarea carierelor. 

 Evaluareaperformanţelor 

 performanţele angajaţilor; 

 potenţialul şi cheltuielile pe posturi de muncă, 

 evidenţierea limitelor actuale ale locurilor de muncă şi alepersonalului 

 studii şi cercetăriştiinţifice. 

 Recompensele angajaţilor 

 sisteme deplată; 

 plata pentru calificare; 

 plata pentru condiţiile de muncă; 

 plata pentru intensitateamuncii; 

 plata pentru rezultatele cantitative şicalitative; 

 recompense pentru fidelitate, participare etc.; 

 alte avantaje pentruangajaţi. 

 Relaţiile angajaţi -angajator 

 legislaţia (drepturi, oportunităţi şi obligaţiiegale); 

 regulament de organizare şifuncţionare; 
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 participarea-implicarea; 

 asocierea însindicate; 

 informarea-consilierea personalului 

 comunicarea şinegocierea. 

 Avantajele şi bunăstareaangajaţilor 

 sisteme depensii; 

 sisteme deasigurări; 

 plăţi pentru timpul nelucrat ( concediietc.) 

  facilităţi cultural-sportive şi facilităţi de transport şi igienă; 

 facilităţi de transport şi igienă la intrare şi ieşire dinschimb. 

 Securitatea şi sănătateaangajaţilor 

 umanizareamuncii; 

 măsurarea consumului de energie fizică şiintelectuală; 

 aplicarea ergonomiei la posturile de muncă; 

 măsuri de protecţie şi de securitate amuncii. 

 Administrarea-gestiuneaangajaţilor 

 angajareapersonalului; 

 programe de lucru(flexibile); 

 gestionarea costurilor pe locuri de muncă; 

 disciplina şicontrolul; 

 sistemeinformaţionale. 

Aşa cum am menţionat, aceste domenii pot fi restrânse sau extinse pe principiul armonicii, după 

cum şi conţinutul fiecărui domeniu poate fi extins şi concretizat. 

 

 

Perspectivele managementului resurselor umane în societatea cunoaşterii 

 

Trecerea la societatea cunoaşterii generează o nouă, puternică şi fără precedent oportunitate de 

creştere a managementului resurselor umane. 
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Noul “strat” sau “eră” a managementului resurselor umane în societatea cunoaşterii este o 

continuare, pe un plan superior, a etapelor şi modelelor parcurse în întreaga istorie, de la crearea sa 

până în prezent, dar şi o negare cel puţin a unora, cum este principiul separării şi diviziunii muncii 

care au fost aşezate la început la temelia managementului ştiinţific al muncii şi, în zilele noastre, 

adaptarea împletirii muncii de concepţie cu munca de execuţie. 

Caracteristici definitorii ale societăţii cunoaşterii 

 

Înţelegerea sensului profund, acela de „eră” sau „strat” pe care şi-l dobândeşte managementul 

resurselor umane rezultă cu pregnanţă din examinarea caracteristicilor întreprinderii în societatea 

cunoaşterii comparativ cu caracteristicile întreprinderii specifice societăţii cunoaşterii. 

Caracteristici distinctive ale întreprinderii în societatea industrială şi în societatea cunoaşterii 

 

 
Nr. 

crt. 
Caracteristici 

selective 
Întreprinderea în societatea: 

Industrială Cunoaşterii 

1. 
Tehnologia 

dominantă 
Maşinile Calculatorul 

2. 
Simbolul 

tehnologic 
Motorul cu abur Microprocesorul 

3. 
Disciplina

 ştiinţifică 

tipică 

Ingineria 

mecanică 
Ingineria calculatorului 

4. Rezultate 
Consumul de 

masă al 

bunurilor 
Producţia de cunoştinţe 

5. Sursa de energie Carburanţi fosili 
Înţelepciunea,raţionamentul 

şi creativitatea umană 

6. 
Resursele 

bunăstării 

Pământul, m

unca şi 

capitalul 

Informaţia, cunoştinţele, 

lucrătorul cunoaşterii 

7. Elementele care Economii de scară Inteligenţa umană 
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generează 

diferenţa 

8. 
Activitatea 

definitorie 
Munca industrială 

Prelucrarea

 informaţiei şi 

obţinerea cunoştinţelor 

9. Scopul principal Automatizarea Informatizarea 

10. 
Forma de 

organizare 
Ierarhică În reţea 

11. Mijloace logistice 
Linii aeriene, 

feroviare, 

fluviale şi rutiere 
Reţeaua informatică 

12. 
Piaţa, localizarea 

acesteia 
Supermarket-urile Cyberspaţiul, piaţa spaţială 

 

Cunoştinţele au stat şi în epocile precedente la baza progresului economic şi social. Numai că, în 

societatea industrială, după revoluţia managerială (aplicarea cunoştinţelor în sfera organizării), după 

revoluţia productivităţii (aplicarea cunoştinţelor în perfecţionarea muncii), după revoluţia industrială 

(aplicarea cunoştinţelor la uneltele de muncă), au urmat perioade îndelungate de stabilitate. 

În societatea cunoaşterii, aplicarea de cunoştinţe la tot ceea ce se produce generează schimbare 

după schimbare. Schimbarea devine o regulă, o permanenţă, ca şi mişcarea în fizică, în timp ce 

repaosul este doar intervalul scurt dintre două cicluri de perfecţionări ale produselor şi serviciilor şi 

de învăţare. 

Cunoştinţele sunt resursa principală în societatea cunoaşterii. Celelalte resurse tradiţionale 

(pământul, munca şi capitalul) devin secundare pentru că în fiecare produs şi serviciu se încorporează 

tot mai multe cunoştinţe, adică tot mai multă valoare adăugată şi tot mai puţine consumuri de resurse 

naturale şi de muncă fizică, de capital etc. 

Societatea cunoaşterii nu numai că accelerează progresul economic şi social, dar asigură 

concomitent şi economisirea resurselor naturale, ceea ce echivalează cu conservarea tot mai bună a 

vieţii pe planeta Pământ. 

 

Lucrătorul cunoaşterii – elita capitalului uman în societateacunoaşterii 
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Societatea cunoaşterii aduce pe prim plan lucrătorul cunoaşterii, componentă decisivă a 

capitalului uman. 

Pregătirea apariţiei lucrătorului cunoaşterii a făcut-o elaborarea şi fundamentarea conceptului de 

capital uman. 

Sfera capitalului uman este largă: “stocul de cunoştinţe generat de investiţiile în învăţământ, în 

pregătirea ştiinţifică şi în starea de sănătate a populaţiei”. 

Lucrătorul cunoaşterii reprezintă numai o parte a capitalului uman şi anume acela care desfăşoară 

o muncă de concepţie, de creaţie. El este un specialist care ştie să facă ceva, adică mai mult decât pur 

şi simplu de “a şti”. În consecinţă, lucrătorul cunoaşterii depăşeşte sfera cunoaşterii de sine pe care o 

are intelectualul. Mai mult, lucrătorul cunoaşterii nu se opreşte niciodată din creaţie, ci continuă să 

perfecţioneze, să inoveze, să înveţe şi să creeze ceva pe mai departe. 

Cealaltă parte a capitalului uman, chiar dacă este vorba de intelectuali, o reprezintă populaţia care 

prestează munci repetitive, de rutină, atât în producţia de bunuri cât şi de servicii. 

Lucrătorii cunoaşterii sunt o fractură a capitalului uman, adică o fractură în însăşi latura calitativă 

a resurselor de muncă. Fracturi ale resurselor de muncă au existat pe tot parcursul revoluţiei 

manufacturiere; de-a lungul societăţii industriale, cum ar fi între munca necalificată şi cea calificată, 

între munca fizică şi munca intelectuală, însă nici una dintre acestea nu poate egala prin importanţă, 

prin proporţii şi, mai ales, prin consecinţe fractura pe care o cunoaşte capitalul uman, între lucrătorii 

cunoaşterii şi lucrătorii de rutină. 

Lucrătorul de rutină rămâne dependent de maşină, este supus limitelor acesteia, o anexă; în 

condiţiile societăţii cunoaşterii, maşina se subordonează lucrătorului cunoaşterii, devenind o anexă a 

acestuia, o premisă a aplicării cunoştinţelor şi nimic mai mult. Dacă în societăţile precedente omul se 

străduia să atingă şi să valorifice posibilităţile maşinii, în societatea cunoaşterii maşina trebuie ea 

însăţi să fie perfecţionată în baza noilor cunoştinţe pentru a putea să concure la atingerea 

productivităţii şi eficienţei lucrătoruluicunoaşterii. 

Naşterea lucrătorului cunoaşterii generează procese şi tendinţe revoluţionare fără precedent în 

evoluţia managementului în general şi al managementului resurselor de muncă în special. 

 

Procese şi tendinţe în managementul firmei (microeconomic) 
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Modificările structurale fără egal ale resurselor de muncă dominate de apariţia lucrătorului 

cunoaşterii generează evoluţii spectaculoase în aproape toate componentele managementului 

resurselor de muncă, marcând puternic însăşi desfăşurarea managementului firmei în ansamblul său. 

 

Activităţimanageriale în întreprinderea societăţii cunoaşterii comparative cu întreprinderea 

tradiţională (condusăautoritar) 

 
Nr. 
crt. 

Întreprinderea tradiţională 
(management autoritar) 

Întreprinderea societăţii cunoaşterii 
bazată pe cunoaştere şi informaţie 

1. Organizarea muncii în sarcini de rutină Organizarea muncii întemeiată pe iniţiativă 
şicreativitate 

2. Preponderenţa activităţilor necalificate Preponderenţa activităţilor întemeiate pe 
cunoaştere 

3. Accent pus pe specializarea sarcinilor 
de lucru 

Eliminarea graniţelor funcţionale 

4. Instituirea conformităţii salariaţilor Instituirea inovaţiei în rândul angajaţilor 
5. Organizarea ierarhic-funcţională Organizarea bazată pe proiecte de tip reţea 
6. Coordonarea activităţii pe verticală Coordonarea activităţii pe orizontală 
7. Precizarea şi individualizarea sarcinilor Stabilirea de obiective şi constiutirea de 

echipe de 
lucru 

 

Deplasările se realizează de la managementul activităţilor de rutină necalificate, specializate, 

individualizate în spiritul strict autoritar, derivat din organizarea ierarhică şi coordonarea vertical ş.a., 

către managementul întreprinderii bazat pe informaţie şi cunoaştere, pe iniţiativă şi creaţie, pe 

promovarea inovaţiei în rândul angajaţilor, organizarea bazată pe proiecte, organizarea de tip reţea, 

coordonarea pe orizontală şi desfăşurarea muncii prin stabilirea de obiective şi echipe. 

Pe baza celor două tabele prezentate, rezultă că firma întemeiată pe cunoaştere se caracterizează 

pe resursa – cunoştinţe; pe proponderenţa proceselor intelectual-intensive, hotărâtoare pentru eficienţa 

economică; o nouă gestionare a lucrătorilor cunoaşterii prin roluri, solicitări şi responsabilităţi 

individuale şi colective; se promovează consensul şi alte valori culturale asociate creativităţii, 

competenţei, învăţării şicomunicării. 

Societatea cunoaşterii generează renunţarea la structuri piramidale rigide cu numeroase limite de 

eficienţă, în favoarea unor structuri ne-ierarhice, de regulă de tip reţea, întemeiate pe informaţie şi 

cunoaştere, pe activitatea creatoare a lucrătorului cunoaşterii. În mod analitic, avantajele substituirii 
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structurilor ierarhice cu cele de tip reţea pot fi evidenţiate pe baza comparaţiei dintre principalele 

modele organizaţionale. 

Într-o întreprindere virtuală (centrată pe memorie) este proprie organizarea de tip reţea. În cadrul 

acesteia, o unitate centrală cu rol important în determinarea unei viziuni strategice, în furnizarea 

infrastructurii organizatorice şi administrative va fi utilizată în comun de parteneri în vederea 

asigurării unităţii misiunii şi obiectivelor. De notat că, fiecare unitate poate fi văzută, la rândul ei, ca 

un centru al propriei reţele care are propriul lanţ de valori15. 

Forma de organizare tip reţea, proprie întreprinderii virtuale presupune o serie de cerinţe, ca de 

pildă: o conducere vizionară, o uşurinţă în comunicare şi liberul acces la informaţii, simţul consensului 

şi al arbitrajului în abordarea problemelor şi în luarea deciziilor, enunţarea precisă a valorilor şi 

principiilor de funcţionare şi evaluare, acceptarea conceptului de funcţionare flexibilă, conştiinţa 

independenţeietc. 

În consecinţă, tendinţele actuale de structurare organizatorică a întreprinderii virtuale pot fi 

rezumateastfel16: 

-reducerea numărului de nivele ierarhice; 

-organizarea formală se suprapune pe organizarea informală; 

-atenuarea diferenţelor dintre funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie; 

-creşterea rolului factorului motivaţional, în care sens se pune un accent mare pe armonizarea 

intereselor individuale cu interesele organizaţiei; 

-tehnologia informaţiei dă posibilitatea unui flux al comunicaţiilor neîngrădit şi orientat în toate 

direcţiile, 

-centrarea activităţilor pe obiective şi mai puţin pe funcţiuni; 

-diminuarea caracterului specializat al pregătirii profesionale, în formarea pregătirii generale, 

multidisciplinare de natură să sporească mobilitatea indivizilor şi a organizaţiei; 

-încurajarea muncii în echipă, capabilă de a realiza, singură şi integral, sarcini complexe, 

effectuate cu maximum de responsabilitate. 

Managementul resurselor de muncă se complexează enorm. Astfel, pe piaţa muncii societatea 

cunoaşterii creează o puternică competiţie pentru apropierea celei mai importante resurse 

– lucrătorul cunoaşterii; aceştia sunt oamenii cei mai calificaţi şi mai adecvaţi societăţii cunoaşterii, 

mai capabili să îndeplinească toate prerogativele de la învăţare până la aplicare, lărgirea gamei de 
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produse şi inovarea ca proces de înnoire, de eficientizare a gamei de produse şi servicii. Firmele îşi 

pun în vânzare calitatea de membru al familiei lucrătorilor cunoaşterii, aşa cum îşi pun în vânzare 

produsele şi serviciile. Ele îşi desfăşoară pe front larg activităţile de atragere de noi lucrători, de a-i 

stabiliza, de a le recunoaşte meritele şi eforturile, de răsplătire a rezultatelor, de a fi permanent în 

serviciul acestei categorii de personal, în vederea satisfacerii nevoilor. 

În consecinţă, managerii resurselor de muncă trebuie să ştie să atragă, să reţină, să răsplătească şi 

motiveze lucrătorii cunoaşterii, astfel încât ei să se poată concentra exclusiv asupra muncii lor de 

creaţie, de înaltă eficienţă şiresponsabilitate. 

Întrucât nici piaţa şi nici statul nu pot să convertească cunoştinţele în producţie, managerilor le 

revine misiunea de a preveni sterilitatea acestora şi de a suda acţiunea lucrătorilor cunoaşterii într-o 

cunoştinţă unificată prin formarea echipelor de lucru şi conectarea acestora cu obiectivele sau cu 

proiectele firmelor. În cadrul echipei de lucrători ai cunoaşterii dispar ierarhiile; toţi sunt colegi, sunt 

egali, sunt asociaţi şi nici unul nu se poate plasa deasupra celuilalt, poziţia fiecăruia în echipă poate fi 

determinată numai de contribuţia şi competenţa afirmate în procesul realizării sarcinii comune de 

muncă, de producţie şi de învăţarepermanentă. 

Complexitatea managerială în firmă creşte pentru că, în timp ce lucrătorii cunoaşterii au un regim 

cu totul special, lucrătorii tradiţionali, cu muncă de rutină, reprezintă piaţa muncii tradiţionale, 

specifică industrializării, obligată să se adapteze şi ea frecvent schimbărilor, să fie extrem de mobilă, 

cu contracte de muncă pe perioade determinate sau chiar temporare şi cu sisteme de 

remuneraţiespecifice. 

 

Accente noi şi în managementul macroeconomic al resurselor de muncă 

 

Societatea cunoaşterii generează noi schimbări esenţiale în politica naţională de pregătire a forţei 

de muncă. Universităţile devin instituţiile cele mai importante în generarea şi întreţinerea societăţii 

cunoaşterii. Conţinutul procesului de învăţare practicat în universităţi se schimbă însă, pentru că 

societatea cunoaşterii nu poate fi realizată cu absolvenţi care „ştiu de toate”, aceştia sunt consideraţi 

astăzi doar „buni oaspeţi la masa de prânz”; lucrătorul cunoaşterii, asemenea lui Robinson Crusoe pe 

o insulă pustie, trebuie să ştie să facă performanţe, să aplice cunoştinţele învăţate. 
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Timp de 2000 de ani învăţarea avea ca scop dezvoltarea de sine, ca rezultat intern pentru individ, 

capabil să ştie doar ce să spună şi cum să spună mai bine. Astăzi, în societatea cunoaşterii, pentru ca 

omul să ştie să facă ceva, pe lângă o pregătire generală, trebuie să aibă o pregătire specializată, care 

să se închege într-o metodologie de a şti să facă, să schimbe, să amelioreze ceva, să inoveze. Altfel 

zis, analistul conceptual (echivalentul termenului de lucrător al cunoaşterii) trebuie să ştie să identifice 

o problemă, să aleagă mijloacele şi instrumentele de rezolvare a acestei probleme, şi în fine, să o 

rezolve. Numai o astfel de împletire a unui minim de cunoştinţe generale cu solide cunoştinţe de 

specialitate, specializate, pot asigura un cost redus al procesului de învăţare, deplina şi rapida 

recuperare a investiţiei în pregătire, concomitent cu utilitatea practică, imediată a lucrătorului 

cunoaşterii, dar şi cu mobilitatea profesională a acestuia atunci când viaţa practică o impune. 
 

Societatea cunoaşterii generează şi mari provocări sociale care ating piaţa muncii şi societatea în 

ansamblu. Odată cu colapsul ideologiei marxiste şi al sistemului socialist, are loc abandonarea 

principiului salvării sociale prin societate, fiind înlocuit cu principiul salvării individuale. Instituţia 

sindicală îşi pierde nu numai efectivele odată cu întreprinderea mică şi mijlocie, dar şi menirea din 

moment ce individul se cere să-şi hotărască singur soarta. Statul, la rândul său, care avea funcţie de 

salvare socială a întregii populaţii trece mai mult de partea agenţilor economici în bătălia acestora 

pentru competiţie şi câştigarea de pieţe. Aşa se explică şi tendinţa existentă la noi de redefinire a 

Codului muncii, cu sprijinul statului. Pe de altă parte, funcţia socială a statului urmează să se 

descentralizeze şi restructureze, aşezându-se pe două componente majore: 

-o componentă caritabilă, în legătură cu acei membrii ai societăţii care nu se pot salva individual, 

din cauze cum sunt: existenţa unor handicapuri, care nu au surse de venituri sau care sunt victime ale 

mediului natural şisocial; 

-o a doua componentă are un caracter comunitar. Unele prerogative îndeplinite centralizat de către 

stat sunt plasate la scară comunitară în vederea protejării populaţiei vârstnice, care sporeşte şi ridică 

probleme tot mai complexe, ca şi în domeniul sănătăţii, în legătură cu o sofisticare continuă a 

serviciilor medico-sanitare în urma promovării noilor cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice. 

Rolul statului creşte însă, în schimb, în legătură cu nevoile promovării societăţii cunoaşterii în 

următoarele domenii: 

-asigurarea pregătirii forţei de muncă, în general, şi a lucrătorilor cunoaşterii, în special; 
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-asigurarea cheltuielilor sporite de educaţie şi instrucţie; 

-situarea educaţiei la locul cuvenit în dezvoltarea de ansamblu a societăţii cunoaşterii, 

- orientarea educaţiei nu pentru a servi doar ca factor de producţie, ci şi pentru a-l face pe om 

capabil să consume, să utilizeze produsele societăţii cunoaşterii. 
 

 

Capitolul 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE GESTIONARE A 

RESURSELOR UMANE 

 

 
Conţinutul managementului resurselor umane este dat şi de multitudinea şi diversitatea 

activităţilor care trebuie desfăşurate, corelate şi armonizate în domeniul resurselor umane, activităţi care 

sunt mai mult sau mai puţin legate între ele şi care au un impact deosebit asupra rezultatelor obţinute. 

Legat de principalele domenii de activitate ale managementului resurselor umane, există o bogată 

literatură de specialitate, fiind formulate numeroase opinii care, în marea lor majoritate, poartă amprenta 

ţării de provenienţă a autorilor. 

Unul din specialişti, şi anume Michael Armstrong, analizează procesul complet şi deosebit de 

complex al managementului resurselor umane, prezentInd pe larg domeniile de activitate specifice 

managementului resurselor umane. 

Aspectul interdependenţei activităţilor de personal este cu atat mai important, cu catunele 

schimbări în cadrul unei activităţi duc la schimbări inerente în alte activităţi de personal, ceea ce va 

influenţa, în cele din urmă, Eficacitatea organizaţională. Deşi tratate ca domenii distincte, 

interdependenţele activităţilor de personal traduc, totodată, gradul de formalizare şi integrare a funcţiunii 

resurselor umane. 

Intensitatea de manifestare a diferitelor activităţi din domeniul managementului resurselor umane 

are loc în mod diferit de la o organizaţie la alta, precum şi de la o etapă la alta, în funcţie de condiţiile 

concrete ale acestora. 

În desfăşurarea sau manifestarea activităţilor din domeniul resurselor umane, managerii, 

indiferent de nivelul ierarhic, trebuie să asigure permanent un anumit echilibru între interesele angajatilor 
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şi obiectivele organizaţiei. 

 

Funcţiunea de resurse umane 
Funcţiunea de resurse umane cuprinde analiza activităţilor desfăşurate în cadrul organizației 

pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar. 

Locul şi rolul acestei funcţiuni în firmele româneşti  rezultă din funcţiile resurselor umane, 

singurele creatoare de valoare şi valoare de întrebuinţare în procesul muncii. 

Creşterea continuă a rolului resurselor umane se datorează amplorii mari pe care o are activitatea 

de personal în cadrul firmelor moderne. Datorită acestui lucru, în organizațiile competitive din ţările 

dezvoltate, se creează subdiviziuni organizatorice specializate în domeniul personalului, în care lucrează 

cadre de specialitate. 
 

Funcţiunea de resurse umane a fost cunoscută la început ca fiind funcţiunea de personal. 

Funcţiunea de personal desemnează o grupare sistematică, pe baze raţionale, de activităţi specializate, 

omogene şi complementare, desfăşurate de persoane cu o anumită pregătire de specialitate, folosind 

metode şi tehnici specifice, în scopul de a realiza unele obiective de personal derivate din obiectivele 

generale ale organizaţiei. 

Cu timpul, funcţiunea de personal s-a transformat în funcţiunea resurselor umane, apoi a devenit 

managementul resurselor umane, termen care este în prezent, şi reprezintă nu doar o schimbare de nume, 

ci şi o schimbare de conţinut, care se reflectă în primul randîn viziune de perspectivă şi în importanţa 

strategică a acestui domeniu ştiinţific pentru succesul unei organizaţii. 

Principalele activităţi ale funcţiunii de resurse umane 

 asigură necesarul de personal pe funcţii, specializări pentru întreaga unitate conform 

solicitărilor; 

 califică, recalifică, policalifică şi specializează cu forţe proprii şi prin colaborări necesarul de 

personal comandat de organizaţie; 

 redistribuie personalul în funcţie de solicitări; 

 transmite disponibilul de forţe de muncă şi solicitările de personal în domeniile deficitare; 

 urmăreşte încadrarea personalului; 

 organizează ocuparea posturilor prin concurs în funcţie de capacităţi , aptitudini,experienţă; 
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 efectuează lucrări privând evidenţa şi mişcarea personalului; 

 răspunde de programele sau cursurile organizate de societate pentru angajaţi ce se derulează în 

cadrul unităţii; 

 răspunde de primirea spre angajare a absolvenţilor conform numărului de locuri disponibil şi al 

meseriilor deficitare; 

 urmăreşte restrIngerea nomenclatorului de funcţii; 

 asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privând sistemul de salarizare; 

 analizează indicii de utilizare a timpului de lucru la cererea secţiilor şi atelierelor, face corelarea 

între timpul efectiv lucrat şi salariul primit; 

 urmăreşte reducerea numărului mediu de personal corelat cu cerinţele secţiilor; 

 efectuează analize pentru organizarea, îmbunătăţirea indicatorilor de muncă şi salariu corelaţi 

cu productivitatea muncii; 

În direcţia perfecţionării activităţii de personal pe mai multe planuri se acţionează astfel: 

 perfecţionarea pregătirii personalului, în special a celui managerial şi de specialitate pentru a 

înţelege şi acţiona eficient în condiţiile noi ale perioadei de tranziţie; 

 disciplinarea şi creşterea responsabilităţii personalului; 

 construirea unei noi culturi organizaţionale a fiecărei firme axate pe valorile specifice 

economiei de piaţă, pe ataşament şi efort ale salariaţilor faţă de firma de unde îşi asigură veniturile 

necesare existenţei; 

 operaţionalizarea principiilor şi abordarilor managementului resurselor umane. 

 
Principalele relaţii ale funcţiunii de resurse umane cu celelalte compartimente 

 Transmite: deficitul şi excedentul de personal pe meserii, specializări, planuri deformareşi 

reconversii profesionale; 

 Primeşte: repartiţii, înştiinţări, informaţii asupra planului de şcolarizare şi perfecţionare; 

 Transmite: date de analiză şi sinteză asupra conţinutuluimuncii; 

 Primeşte: studii, proiecte, informaţii noi cu privire la muncă, conţinutul şi structura forţei de 

muncă; 

 Transmite: propuneri pentru îmbunătăţirea muncii;  
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 Primeşte: indicaţii, decizii, hotărari; 

 Transmite: date privând fundamentarea planului de muncă şi a fondului de salarizare, a 

programului de pregătire; 

 Primeşte: planul forţei de muncă corelat cu cerinţele şi necesarul de personal pentru meserii; 

 Transmite: elemente de necorelare ce contravinlegilor; Primeşte: soluţii derezolvare; 

 Transmite: date de intrare pentru evidenţe, fluctuaţii, planuri pentru meserii;  

 Primeşte: dateprelucrate; 

 Transmite: programe de perfecţionare, dotare, probleme edilitar-gospodăreşti;  

 Primeşte: indicaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, păstrarea documentelor, fluctuaţii; 

 Transmite: necesarul de forţă de muncă în funcţie de solicitările secţiilor, încadrări, salarizări; 

 Primeşte: cerinţe de calificare, salarizare, mişcarea personalului; 

 Transmite: date contabile asupra personalului şi reţinerile din salariu; 

 Primeşte: date prelucrate / persoană (Contribuţia la Asigurările Sociale, chirii,şomaj); 

 Transmite: planul de perfecţionare pentru marketing, propuneri specializate;  

 Primeşte: propuneri de specialitate, imprimate, formulare; 

 Transmite: necesităţile forţei de muncă, element especifice; 

 Primeşte: situaţii reale de muncă şi conţinutul muncii 

 

Organizarea activităţii departamentului de resurse umane 

 
Determinarea necesarului de resurseumane 

 
Valoarea resurselor umane 

Valoarea resurselor umane se referă la înzestrarea lor naturală cu caracteristici fizice şi psihice şi 

la efectul acestora asupra aptitudinilor pe care le manifestă şi de care depinde rezultatul obţinut. 

Atat valoarea resurselor umane ca dimensiune generală a calităţii lor, catşi valoarea unor anumite 

lucruri trebuie raportate la exigenţele sociale pe care trebuie să le îndeplinească. 

Dezvoltarea resurselor umane se realizează prin procesul de formare şi perfecţionare a 

competenţelor lor profesionale. 
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Informaţiile primare pe care se bazează proiectarea şi satisfacerea necesarului de personal se 

referă la: 

 structura sistemului de fabricaţie, la baza materială şi programul de exploatare în raport cu care 

se vor putea deduce cerinţele de personal pentru deservire, perfecţionare,conducere; 

 obiectivul de realizat în perioada pentru care se face determinarea – exprimată prin structura, 

volumul producţiei şi prin modul în care se realizează distribuţia lor întimp; 

 normativul de structură a forţei de muncă. 

Asigurarea cu forţă de muncă se face prin valorificarea fondului de personal existent, prin 

redistribuire şi completarea pregătirii, prin atragerea de personal din exterior, utilizat ca atare sau după 

ce în prealabil li se face o pregătire corespunzatoare necesară noilor munci. 

Înzestrarea cu noi forţe de muncă se bazează pe atragerea resurselor umane disponibile din mediul 

extern.  

Principalele acţiuni sunt: 

 orientarea profesională a forţei de muncă tinere sau fără profil de calificare bine definit dar şi a 

acelor lucrători ce pot fi îndrumaţi spre noi profesii; 

 recrutarea cu rol de a atrage un numar catmai mare de candidaţi; 

 selecţia profesională a candidaţilor în vederea reţinerii celor mai buni lucrători pentru a deveni 

specialişti adecvaţi cerinţelor postului; 

 formarea şi perfecţionarea personalului pentru a-i imprima nivelul de cultură generală şi 

profesională pe care îl solicită munca ce trebuie să o îndeplinească. 

 

Necesarul global de resurse umane 

 

Reprezintă volumul şi natura intervenţiei umane în efectuarea unei activităţi de producţie, în 

exploatarea şi dezvoltarea unui sistem de fabricaţie. Pentru determinarea necesarului global de resurse 

umane se studiază cerinţele activităţii respective în ceea ce priveşte nivelul de participare al unor 

lucrători, indicandu-se tipologia procesului de muncă, nivelul de implicare şi amploarea sau volumul 

contribuţiei forţei de muncă. 

Determinarea analitică a necesarului de personal este un mod de analiză ce constă în aprofundarea 

cu ajutorul studiului muncii şi a studiului conducerii a tuturor secvenţelor sistemului studiat şi a 
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proceselor ce au loc în cadrul sau în legatură cu aceasta. 

Datele rezultate se adună şi rezultă totalul pentru sistemul cercetat. Acest mod se bazează pe 

informaţii precise, dar necesită efort mare, timp de obţinere a lor mare. 

Determinarea pe bază de indici se face cu un indice specific privând necesarul de personal rezultat 

din experienţele acumulate cu ocazia exploatării unor situaţii similare: 

 determinarea necesarului de personal (N) cu ajutorul manoperei 

N = PMs / t, 

unde:  

- P = producţia ce urmează a se realiza (în unităţi naturale) 

-  Ms = manopera specifică (în om / ore / unităţi de produs) 

- t = timpul în care se va realiza producţia pentru perioada la care se referă 

 determinarea necesarului de personal pe baza productivităţii medii a muncii 

- N = P / Wt 

 calculul necesarului de personal folosind normele dedeservire 

N = PV / ndt 

unde:  

- V = volumul unitar de muncă de deservire pe unitatea de producţie 

-  nd = norma de deservire 

Stabilirea configuraţiei necesarului de personal prin intermediul normei de structură – serveşte 

pentru precizarea ponderii diferitelor categorii de personal în totalul forţei de muncădeterminate şi 

determină numărul de manageri pe diferite nivele ale ierarhiei. 

Valoarea postului – fişa postului 

Se exprimă prin fişa postului, care se întocmeşte prin următoarele etape: 

 culegerea de informaţii privând specificul activităţii, al profesiei – cu ajutorul datelor culese 

urmează a se evidenţia conţinutul procesului de muncă, implicaţiile pe care le generează la nivelul 

lucrului (operaţii, atribuţii,responsabilităţi); 

 ordonarea şi sistematizarea informaţiilor pe postul de muncă, prelucrarea informaţiilor – datele 

primite, obţinute sunt prelucrate pentru a se realiza o organizare catmai eficientă a muncii la 

nivelul fiecărui post de lucru şi a se asigura o desfăşurare corespunzatoare a procesului muncii; 

 redactarea fişei postului – prin aceasta urmează să se aducă clarificări privând rolul şi poziţia 
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funcţiei, atribuţiei, sarcinii ce revin funcţiei respective, responsabilităţi si autorităţi acordate, 

legături cu mediul intern, extern agentului economic, condiţii şi preţuri pe care le ridică postul 

respectiv. 

Conţine şi: 

 cerinţe pentru ocuparea postului (studii, specializări, cunoştinţe generale), cerinţe ale muncii 

(solicitări fizice, psihice, aspecte de colaborare), solicitări speciale ale locului de muncă (condiţii 

fizice) şi cerinţe sub aspectul răspunderii. 

 evaluarea postului – pentru a se completa descrierea postului, va servi la selecţia, promovarea, 

încadrarea postului cu resurse umane. 

 testarea şi actualizarea descrierii postului – prin urmărirea corespondenţei dintre prevederile fişei 

elaborate şi realităţile efective. 

 
Etapele organizării activităţii de gestionare a resurselor umane în cadrulfirmei 

 

Acestea sunt: 

Conceperea sistemului de gestionare a resurselor umane: 

Analiza şi elaborarea principiilor de organizare 

 misiunea, viziunea şi obiectivele firmei 

 sistemul de management 

 reprezentarea structurilor organizaţionale 

 cunoaşterea activităţii de producţie, a tehnologiilor şi a relaţiilor dintre ele 

 sistemul informal 

Identificarea şi elaborarea criteriilor de structurare organizatorică 

 eficienţa şi omogenitatea conţinutului activităţilor 

 legăturile dintre sarcini 

 corespondenţa dintre calificarea personalului şi complexitatea sarcinilor 

Identificarea factorilor de influenţă asupra structurării activităţii de gestionare a 

resurselor umane: 

 forma de proprietate, dimensiunea şi localizarea geografică a organizaţiei 

 complexitatea producţiei şi a tehnologiilor utilizate 
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 particularităţile resurselor umane 

 gradul de specializare şi relaţiile de colaborare în activitate 

Stabilirea procedurilor organizatorice 

 organigrama 

 structura răspunderii ierarhice 

 sistemul decizional 

 conţinutu latribuţiilor 

 descrierea posturilor 

 regulamente de organizare şi funcţionare 

 

Proiectarea sistemului de gestionare a resurselor umane: 

Determinarea volumului de muncă şi delimitarea conţinutului concret al funcţiilor şi 

posturilor 

 standardizarea procesului: definirea normelor, regulilor şi a procedurilor privând modul de 

executare amuncii 

 definirea standardelor specifice rezultatelor urmărite (produse, obiective, performanţă) 

 stabilirea numărului compartimentelor tehnice şi al personaluluiaferent 

 stabilirea numărului compartimentelor economice şi al personaluluiaferent 

Gruparea posturilor pe compartimente 

Stabilirea raporturilor dintre posturi şi alte compartimente 

 stabilirea numărului de niveluri ierarhice 

 ponderea ierarhică medie a managerilor la nivel mediu şi superior 

 stabilirea sistemului de coordonare şi comunicare 

 stabilirea sistemului de supervizare directă 

 stabilirea instrucţiunilor şi a sistemului de control 

Consemnarea structurii organizatorice 

Încadrarea cu personalul necesar: 

Recrutarea şi selecţia resurselor umane 

Instruirea şi integrarea lor în mediul de lucru 

Întreţinerea sistemului 
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Capitolul 3. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR 

 
Analiza, proiectarea sau reproiectarea posturilor reprezintă unele dintre cele mai importante şi, 

totodată, deosebit de complexe activităţi ale managementului resurselor umane. Aplicarea principiului 

“omul potrivit la locul potrivit” presupune, în primul rand , cunoaşterea cerinţelor sau exigenţelor fiecărui 

post, pentru ca acesta, la rand ul său, să poată fi comparat cu posibilităţile, capacităţi le sau trăsăturile 

multidimensionale ale omului. 

Practica managerială în domeniul resurselor umane dovedeşte că analizele posturilor, proiectarea 

sau reproiectarea acestora efectuate cu profesionalism, catmai complet şi mai complex, într-o viziune 

interdisciplinară, permit o înţelegere mai profundă a conţinutului acestora,a cerinţelor comportamentale 

pe posturi, creInd, totodată, o bază catmai reală pentru elaborarea deciziilor de personal, care, la rand ul 

lor, operaţionalizează strategiile şi politicile din acest domeniu. 

 

Principalele obiective ale analizei posturilor 
 

Analiza postului este procesul de colectare, analiză şi integrare a informaţiilor privând obiectul 

principal al postului, conţinutul şi natura sarcinilor, rezultatele, criteriile de performanţă, componentele, 

responsabilităţile, precum şi factorii organizaţionali, de dezvoltare şi mediu. 

Se poate constata că posturile sunt deosebit de importante atat pentru indivizi sau angajaţi, cat şi 

pentru organizaţie. 

Pentru indivizi-posturile permit determinarea statutului acestora, a standardului de viaţă sau 

experienţei lor profesionale, pot aduce venituri sau chiar sensul unor valori, ca de exemplu: sentimentul 

realizării, respectul de sine, autoaprecierea, sensul autoafirmării, dorinţa de siguranţăetc. 

Pentru organizaţie, posturile sunt elemente fundamentale ale organizaţiei, reprezentInd 

principalele instrumente pentru repartizarea sarcinilor, obligaţiilor şi rolurilor care revin diverselor 

categorii de personal. 

În ultimul timp, se constată o serie de elemente noi în ceea ce priveşte definirea sau proiectarea 

într-o viziune mai dinamică şi participativă a posturilor, în care elementul uman şi factorul timp să fie 
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luate în considerare într-o măsură mult mai mare. 

După opinia unor specialişti în domeniu obiectivele analizei posturilor pot fi grupate în 

următoarele categorii: 

 Simplificarea muncii (reproiectarea postului) 

 Stabilirea standardelor de muncă 

 Susţinerea altor activităţi de personal. 

 

Simplificarea muncii 

 

Un prim obiectiv al analizei posturilor îl constituie simplificarea muncii realizată, în primul rand, 

prin studiul metodelor de muncă, pentru ca, în cele din urmă, diferitele posturi să devină mai eficiente. 

Evoluţia preocupărilor în acest domeniu a trecut prin mai multe etape relativ distincte, specificul 

acestora fiind determinat, în primul rand , de modul cum este considerat şi studiat omul. 

Unul dintre principiile fundamentale ale organizării muncii, formulat astfel: „cea mai mare 

producţie se obţine candfiecare muncitor primeşte o sarcină bine definită, care să fie executată într-un 

timp bine stabilit şi într-un mod bine definit”. 

Frank B. Gilbreth a pus bazele simplificării muncii, obiectiv deosebit de important al analizei 

posturilor. 

Toate aceste preocupări au dus la îmbunătăţirea organizării ştiinţifice a muncii bazată pe 

numeroase principii, ca, de exemplu: 

Principiul separării sarcinilor, potrivit căruia activităţile de concepţie, de pregătire, de execuţie şi 

de control trebuie să fie încredinţate unor persoane distincte; 

Principiul descompunerii operaţiilor, conform căruia sarcinile de îndeplinit trebuie descompuse 

în operaţii elementare, iar fiecare executant să realizeze doar un număr mic de operaţii; 

Principiul analizei mişcărilor, pe baza căruia operaţiile sunt descompuse în mişcări elementare 

care trebuie executate de către muncitori în raport cu sarcinile primite; 

Principiul măsurării timpilor de muncă, potrivit căruia, pentru fiecare sarcină încredinţată unui 

executant se stabileşte timpul de muncăstandard, în funcţie de care se realizează salarizarea. 

Metodele, tehnicile şi principiile preconizate au fost dezvoltate în continuare de o serie de alţi 

specialişti în domeniu, începuturile analizei posturilor în perioada modernă fiind marcate, din ce în ce 
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mai mult, de studierea rolului şi particularităţilor resurselor umane în cadrul organizaţiei. 

 

Stabilirea standardelor de muncă 

 

Acest obiectiv al analizei posturilor se realizează prin studiul timpului de muncă, care este o 

procedură folosită pentru determinarea duratei medii a timpului necesar pentru îndeplinirea unei sarcini. 

Stabilirea timpului de muncă standard pentru o anumită sarcină de muncă implică parcurgerea 

următoarelor etape de bază: 

• Defalcarea sarcinilor de muncă în elementele sale componente, care trebuie să fie identificabile, 

omogene şi măsurabile; 

• Determinarea acelor elemente de muncă care sunt esenţiale pentru îndeplinirea sarcinii de muncă; 

• Determinarea unui timp de muncă pentru fiecare elemente de muncă, respectiv, calculul duratelor 

parţiale corespunzătoare fiecărui element de muncă; 

• Determinarea timpului total al sarcinii de muncă prin însumarea timpilor tuturor elementelor de 

muncă; 

• Determinarea timpilor suplimentari alocaţi sau de care trebuie să se ţină seama; 

• Determinarea timpului standard pentru sarcina de muncă avută în vedere prin însumarea timpului 

total al sarcinii de muncă respective şi a timpilor suplimentari alocaţi. 

Studiul timpului de muncă se realizează cel mai frecvent cu ajutorul următoarelor metode: 

fotografierea timpului de muncă, observarea instantanee a timpului de muncă, cronometrarea timpului 

de muncă, fotocronometrarea timpului de muncă etc. 

În ultimele decenii au început să se intensifice preocupările în legătură cu posibilităţile de folosire 

a sistemelor de normative de timpi pe mişcări. 

Cercetările şi experienţa acumulată au dus la apariţia şi utilizarea mai multor tipuri de 

sistemedenormativedetimpînsăpreocupărileaufostorientate,în primul rand,spre sistemul M.T.M. 

(Methods Time Measurement) definit ca o metodă care defalcă orice proces de muncă sau operaţie 

manuală în mişcările de bază necesare pentru executare şi care acordă fiecărei mişcări un timp 

predeterminat, în funcţie de natura mişcării şi de condiţiile în care aceasta este executată. Avantajele 

sistemului M.T.M. ar fi: 
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• Asigură elaborarea unor standarde de muncă mai echilibrate, pentru aceeaşi mişcare sau element de 

muncă timpul acordat este acelaşi; 

• Asigură o uniformitate de procedură la analiza mişcărilor, catşi o unitate, şi o precizie mai mare a 

standardelor de timp în comparaţie cu cele stabilite prin măsurători directe sau alte metode de 

studiere a timpului de muncă; 

Este mai rapid decatmetodele clasice de studiere a timpului de muncă şi permite eliminarea 

activităţii de evaluare a ritmului de muncă, fără a diminua precizia de stabilire a standardelor de muncă; 

Permite eliminarea influenţelor pe care analistul şi executantul le poate avea asupra măsurătorilor 

directe ale timpului de muncă, precum şi a influenţei celorlalte condiţii de mediu. 

 

Susţinerea altor activităţi de personal 

 

Cel de-al treilea obiectiv al analizei posturilor îl constituie susţinerea altor activităţi de personal, 

deoarece analiza posturilor furnizează o serie de elemente de bază sau date şi informaţii utile pentru cele 

mai multe activităţi sau practici din domeniul managementului resurselor umane, ca, de exemplu. 

• Permite actualizarea descrierii posturilor şi a specificaţiei acestora; 

• Deciziile privând planificarea resurselor umane sau stabilirea nevoilor de personal; 

• Permite ca recrutarea personalului să fie cat mai eficace; 

• Asigură succesul deplin al proceselor de selecţie şi orientare efectivă a angajaţilor; 

• Pemite o evaluare corectă a performanţelorand individuale; 

• Permite stabilirea obiectivelor în legătură cu dezvoltarea resurselor umane; 

• Angajaţii pot aprecia mai bine opţiunile lor privând cariera lorprofesională; 

• Permite îmbunătăîirea relaţiilor cusindicatele; 

• Identifică acţiunile şi condiţiile nesigure ale postului, descoperă, adesea, practici periculoase sau 

metode de muncă neergonomice şi condiţii de mediu necorespunzătoare. 

 

Pentru ca analiza posturilor să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare şi să se finalizeze cu 

rezultate catmai bune, se impune respectarea următoarele cerinţe: 

Analiza posturilor trebuie să fie în permanenţă axată pe obiective clare şi să utilizezemetodeşi 
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tehnici adecvate; 

Postul trebuie prezentat aşa cum există în momentul analizei, nu cum a existat în trecut sau cum 

ar trebui să existe şi nici cum există în organizaţii similare; 

Trebuie înţelese, în primul rand , sarcinile şi cerinţele postului, şi nu să se evalueze persoanele; 

Catmai multă obiectivitate şi precizie, care pot fi realizate prin folosirea mai multor metode de 

analiză, deoarece unele metode sunt mai riguroase decat altele; 

Deţinătorii posturilor trebuie să fie reprezentativi pentru categoria de angajaţi care realizează 

sarcinile respective; 

Înainte de a realiza analiza oricărui post este necesar să se explice titularului postului motivele şi 

obiectivele analizei; 

Selecţia şi instruirea corespunzătoare a persoanelor care realizează sau urmează să fie angajate 

în procesul de analiză sistematică a posturilor; aceste persoane sunt numite cel mai frecvent analist de 

post; 

Analiza posturilor trebuie permanent raportată la viziunea de ansamblu a proceselor de muncă, 

deoarece analizele parţiale sunt insuficiente şi, în consecinţă, rezultatele obţinute sunt nesatisfăcătoare; 

Rezultatele analizei posturilor trebuie prezentate într-o formă scrisă, concisă şi uşor de înţeles. 

 

Descrierea postului 

 

Descrierea postului constă în prezentarea tuturor aspectelor importante ale postului sau în 

prezentarea funcţiilor postului. 

Descrierea postului poate fi mai complexă sau mai simplă şi poate lua diferite forme în funcţie 

de natura postului şi de scopul pentru care aceasta se întocmeşte. În cazul posturilor inferioare, de rutină, 

descrierea postului se realizează relativ uşor, cu accent pe sarcinile care trebuie îndeplinite, în timp ce, 

în cazul posturilor manageriale, descrierea postului are în vedere, în special, rezultatele care trebuie 

obţinute. 

Indiferent de formă, descrierea postului trebuie să ofere o imagine catmai cuprinzătoare, completă 

şi complexă a postului şi a cerinţelor sale. Ea trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a nu limita în 

mod arbitrar capacităţi le angajatului sau dezvoltarea acestuia. 

În general, descrierea postului trebuie astfel elaborată, încat să acopere următoarele elemente ale 
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postului: 

 Denumirea postului 

 Obiectivele postului 

 Nivelul ierarhic 

 Superiorul direct 

 Relaţiile organizatorice 

 Sarcinile-cheie 

 Autoritatea acordată, marja de autonomie, limitele de competenţă 

 Resursele disponibile 

 Principalele cerinţe (pregătire, experienţă, aptitudini şi atitudini etc.) 

 

 

Specificaţiile postului 

 

Specificaţia postului conturează sau exprimă îndemanărilespecifice, cunoştinţele, abilităţile şi 

alte caracteristici fizice şi personale care sunt necesare pentru îndeplinirea unei lucrări. Ea pune accentul 

şi conţine o descriere sumară a cerinţelor umane ale postului sau a cunoştinţelor, aptitudinilor şi calităţilor 

ce trebuie îndeplinite de persoana care deţine sau urmează să ocupe un anumit post. 

Candîncercăm o selecţie în cadrul unui grup de candidaţi, vrem, după cum menţionează Munro 

Fraser, să avem posibilitatea de a-i compara unul cu altul şi de a-i putea descrie pe fiecare în termeni cu 

aceeaşi aplicabilitate. Aşa se explică tentativele întreprinse de elaborarea unor metodologii de clasificare 

a atributelor personale în scopuri de selecţie. 

Prin urmare, dacă descrierea postului este un rezultat al analizei postului orientate spre descrierea 

sarcinilor sau a funcţiilor postului, specificaţia postului derivă din analiza postului orientată spre 

persoane. 

Specificaţia postului poate rezulta şi dintr-o analiză a postului orientată spre descrierea sarcinilor, 

dacă analistul va merge mai departe deducandcunoştinţele, abilităţile sau alte caracteristici necesare 

titularului postului. 

Ca specificaţii de post, majoritatea specialiştilor în domeniu amintesc: 

Educaţia sau pregătirea 
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Calificarea cerută de post, care nu trebuie confundată cu calificarea solicitantului de post 

Experienţa exprimată, în primul rand , prin vechimea în muncă şi în specialitatea postului 

Trăsăturile sau tipul de personalitate 

Aptitudinile fizice şi special etc. 

Cu toate că specificaţia postului derivă din analiza postului, fiind un rezultat de bază al acesteia, 

după opinia unor specialişti în domeniu, în elaborarea specificaţiei postului există unele riscuri, ca, de 

exemplu: 

Tentaţia de a ne baza prea mult descrierea pe calităţile ocupantului anterior, ale persoanei care a 

deţinut anterior postul 

Tentaţia de a ne baza descrierea cerinţelor ce trebuie îndeplinite pe calităţile persoanei care 

urmează să ocupe un anumit post şi nu pe calităţile reale sau necesare ce trebuie îndeplinite pentru 

realizarea sarcinilor avute în vedere 

Specificatatea excesivă în descrierea persoanei pe care o căutăm, ceea ce va duce la diminuarea 

şanselor de a găsi o asemenea persoană 

Tendinţa de a exagera nivelul cerinţelor care trebuie îndeplinite de persoana care urmează să 

ocupe un anumit post, pentru ca în felul acesta să se mărească valoarea relativă a postului 

Folosirea unor fraze vagi, fără sens, în redactarea profilurilor personale sau a unor calificative 

fără valoare 

Introducerea în descrierea cerinţelor sau a profilurilor personale a unor criterii nejustificat 

derestrictive 

 

 

Tipuri de analize ale posturilor 

 
Cele mai frecvente tipuri de analize ale posturilor sunt : 

 analize orientate asupra postului 

 analize orientate asupra persoanei 

 analize combinate 

 analize strategice 
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Analizele orientate asupra postului – sunt bazate pe studierea tuturor aspectelor importante ale 

postului, luIndu-se în considerare toate elementele, componentele şi variabilele postului. Aceste analize 

se concentrează pe ceea ce este postul, pe sarcinile şi responsabilităţile asociate acestuia, precum şi pe 

analiza condiţiilor generale de muncă. 

Analizele orientate asupra persoanei – sunt analizele de posturi orientate asupra cerinţelor umane 

ale postului sau pe calităţile ce trebuie îndeplinite de persoana care deţine sau urmează să ocupe un 

anumit post. In cadrul acestor analize se evidenţiază, în primul rand , procesele motorii, senzoriale, 

perceptuale sau mentale necesare realizării sarcinilor şi, mai puţin activităţile car se efectuează. 

Analizele combinate – sunt analizele de posturi bazate pe primele două tipuri de analize şi folosite 

frecvent în practica managerială. 

Analizele strategice – presupun o perspectivă sau o viziune mai largă, concentrand u-se pe 

dinamica posturilor, mai precis pe modul în care acestea se vor schimba. 
 

Metode şi tehnici de analiză a posturilor 

 
Analiza posturilor se poate realiza folosind un număr mare de metode şi tehnici de analiză a 

posturilor. În alegerea uneia sau mai multor metode de analiză a posturilor, trebuie avute în vedereo serie 

de aspecte, cum sunt: 

 scopul analizei sau acela pentru care sunt folosite datele şi informaţiile obţinute 

 tipurile de date şi informaţii necesare 

 gradul de detaliere şi de precizie cerut 

 consumul de timp necesar pentru efectuarea analizelor 

 informaţiile disponibile în mod curent 

 eficacitatea metodelor în obţinerea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor necesare 

 

Cele mai des folosite metode şi tehnici de analiză a postului în practică sunt: 

Analiza documentelor existente – cu toate că această metodă este preferată în multe situaţii, nu 

este suficientă. Ea trebuie folosită împreună cu alte metode şi tehnici de analiză a posturilor. 

Observarea - Este o metodă relativ simplă şi directă (fidelă); poate fi folosită ca atare sau în 

corelaţie cu alte metode. Constă în observarea individului la locul de muncă, de către cel ce efectuează 
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analiza (analist), şi reţinerea informaţiilor ce descriu munca acestuia, respectiv: ce are de făcut, cum face, 

cattimp afectează fiecărei operaţiuni, care este mediul de lucru, ce echipament foloseşte etc. 

Metoda observării poate fi folosită cu succes în cazul activităţilor cu caracter de rutină, repetitive. 

Munca mai complexă nu poate fi analizată decatcombinând observaţia cu alte metode. Pe de altă parte, 

cel ce efectuează analiza trebuie să fie foarte bine pregătit în acest scop, pentru a şti ce să urmărească şi 

ce anume să reţină. 

Adeseori, sunt folosite formulare standard care conţin anumite categorii de informaţii absolut 

necesare realizării unei analize pertinente. 

Interviul - Analiza poate fi făcută şi prin metoda interviului, care constă în chestionarea 

ocupantului postului, de regulă chiar la locul de muncă respectiv. Interviul poate fi nestructurat, atunci 

candse desfăşoară fără o pregătire prealabilă a paşilor de urmat, sau structurat, bazat pe o formulare 

anterioară a problemelor ce trebuie urmărite. 

Această a doua variantă de interviu este mai eficientă, deoarece asigură acoperirea tuturor 

aspectelor necesare unei analize corecte a posturilor şi face posibilă compararea informaţiilor obţinute 

de la diferite persoane care ocupă acelaşi tip de post. 

Obţinerea unor informaţii eficiente şi fidele poate depinde de: clarificarea scopului analizei şi 

informarea deţinătorului postului, astfel încatacesta să înţeleagă că nu performanţa activităţii lui este cea 

analizată, ci activitatea pe care o implică postul; claritatea termenilor folosiţi, fără ambiguităţi; din 

multitudinea informaţiilor oferite de ocupantul postului trebuie selectate doar informaţiilor relevante; 

absenţa pe catposibil a unor răspunsuri "dezirabile", ceea ce echivalează cu falsificarea intenţionată a 

răspunsurilor etc. 

Pentru eliminarea distorsiunilor este necesară intervievarea mai multor angajaţi care ocupă 

acelaşi tip de post, ca şi a şefilor direcţi ai acestora. În plus, rezultatele interviului trebuie să fie 

suplimentate de alte informaţii şi prin alte metode de analiză. 

Chestionarele. Varietatea chestionarelor - generale sau specializate - utilizate pentru obţinerea 

informaţiilor necesare analizei este deosebit de mare. De regulă, ele conţin o serie de întrebări ale căror 

răspunsuri trebuie să ofere o descriere catmai completă a activităţilor ce caracterizează un post. Pentru 

posturile existente, ocupanţii completează chestionarul care va fi apoi verificat de şeful ierarhic şi 

înmInat analistului. Dacă postul analizat este nou, atunci şeful ierarhic este cel care completează 

chestionarul respectiv, iar pentru posturile vacante, pentru care există altele similare în cadrul 
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organizaţiei, răspunsurile vor fi oferite de ocupanţii acelor posturi. 

Utilizarea chestionarelor de analiză a posturilor prezintă avantajele uşurinţei şi rapidităţii de 

administrare, evitării pierderilor de timp de muncă (putând fi completate în afara programului delucru), 

scăderii costurilor analizei (financiare şi de timp), atunci candnumărul angajaţilor care ocupă acelaşi tip 

de post este mare, posibilităţii cuantificării rezultatelor şi procesării lor, utilizInd calculatorul. În schimb, 

dezavantajele chestionarelor se referă la dificultatea şi costul ridicat ale întocmirii unui bun chestionar, 

la pericolul interpretării greşite a întrebărilor sau a răspunsurilor, la absenţa contactului psihologic dintre 

analist şi ocupantul postului, cu efecte negative asupra cooperării şi motivării acestuia din urmă. 

 

Chestionarul pentru analiza postului – PAQ – a fost elaborat de cercetătorii Universităţii 

Purdue din SUA în scopul evaluării cantitative a posturilor. Acest chestionar conţine 194 de cerinţe. De 

regulă el este completat de analistul postului, tot el fiind acela care decide dacă o anumită cerinţă este 

sau nu importantă. Cerinţele chestionarului sunt grupate în şase secţiuni, după cum urmează: 

 obţinerea informaţiei 

 procese mentale 

 procesul de muncă 

 relaţiile cu alţi oameni 

 contactele postului 

 alte caracteristici ale postului 

Fiecare secţiune conţine mai multe cerinţe sau elemente care descriu o anumită activitate, o 

condiţie de muncă sau o caracteristică a sarcinii de muncă. 

 

Tehnica incidentelor critice - Este o metodă care presupune culegerea unei serii de informaţii 

deosebite privând comportamentul de muncă în unele situaţii speciale sau critice, culese de la şeful direct, 

angajaţi sau alte persoane familiarizate cu postul respectiv. Metoda se referă cu precădere la 

performanţele foarte bune sau foarte slabe în munca respectivă, evaluate în situaţiile critice. 

Principalul avantaj al acestei metode constă în faptul că rezultatul ei se concentrează asupra 

comportamentelor de muncă, observabile şi măsurabile, necesare pentru desfăşurarea cu succes a muncii. 

Dezavantajele se referă la costul ridicat, exprimat în timp, pentru reţinerea şi clasificarea incidentelor, 

surprand erea cu precădere a performanţelor foarte înalte sau foarte slabe obţinute în activitate, 
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pierzându-se din vedere cele medii. 

O analiză catmai corectă a posturilor poate fi realizată prin combinarea diferitelor metode de 

obţinere a informaţiilor, astfel încatacestea din urmă să fie catmai precise, eliminându-se subiectivismul 

în culegerea lor. 

Responsabilitatea procesului de analiză a posturilor revine departamentului de resurse umane şi 

cadrelor de conducere care trebuie să colaboreze foarte strIns, în scopul asigurării veridicatăţii 

informaţiilor pe care se bazează acest proces. Colaborarea este necesară şi pentru eliminarea reacţiilor 

negative din partea salariaţilor, care pot apărea în situaţiile în care acest proces nu este pregătit şi explicat 

corespunzător şi care pot afecta calitatea informaţiilor oferite de angajaţi. Tot în scopul eliminării erorilor 

şi având în vedere modificările permanente ce se pot ivi în numeroase posturi din structura organizatorică 

a organizaţiei este necesară desfăşurarea periodică a procesului de analiză a posturilor. 

Procedeele grafice de analiză a posturilor 

Analiza funcţională a posturilor 

 

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 

îmbogăţirea conţinutului muncii şi care sunt necesare pentru îndeplinirea cerinţelor organizaţionale şi 

satisfacerea nevoilor individuale ale angajaţilor. 
 

De asemenea, o bună proiectare a muncii şi a posturilor diminuează considerabil timpul necesar 

pentru analiza şi reproiectarea ulterioară a acestora. 

Reproiectarea posturilor reprezintă procesul de redefinire a conţinutului specific al posturilor, a 

sarcinilor, responsabilităţilor şi relaţiilor acestora, ca urmare a analizei posturilor. 

Potrivit literaturii de specialitate, în mod ideal, un post bine definit trebuie: 

Să constituie un întreg, adică să cuprindă o sarcină identificabilă; 

Să aibă o însemnătate pentru deţinătorul postului şi să presupună o activitate care să merite a fi 

îndeplinită; 
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Să acorde deţinătorului postului libertatea de a lua orice decizie considerată necesară în 

îndeplinirea activităţii, în limitele constrIngerilor impuse de organizaţie; 

Să-i furnizeze deţinătorului postului un feedback direct, necesar evaluării propriei sale eficienţe; 

Să ofere recompensele considerate corespunzătoare efortului depus. 

 

Metode ale proiectării posturilor 

 

Principalele metode ale proiectării posturilor sunt: 

Rotaţia posturilor – presupune rotaţia periodică a sarcinilor încredinţate sau schimbarea acestora 

la anumite intervale de timp 

• este o cale de perfecţionare apersonalului 

• 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 amuncii 

• Dezvoltarea resurselor umane 

• Deţinătorii postului au mai mult control asupra ritmului lor de muncă 

• Scade absenteismul şi se reduce fluctuaţiapersonalului 

• Se reduce oboseala în muncă  

Dezavantaje: 

• Costuri mai mari determinate de salarii solicitate în schimbul realizării sarcinilor de muncă în 

noilecondiţii 

• Apar cazuri de reducere a calităţii şi rezultatelor activităţiidesfăşurate 

• Implică timp şi costuri mari pentru pregătire datorită cerinţelor suplimentare decalificare 

• Creşte durata de realizare a sarcinilor de muncă 

• Rezistenţa la schimbare a  

• Limitele sistemului de producţie care nu permite întotdeauna lărgirea posturilor sau sporirea 

atribuţiilor 
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Îmbogăţirea posturilor – implică creşterea potenţialului motivaţional al posturilor prin 

acţionarea asupra caracteristicilor lor esenţiale 

Caracteristici: 

Încurazează 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 

 

Echipe (grupuri) de lucru autonome – presupune crearea de grupuri autoreglabile care, în mare 

măsură, lucrează fără supraveghere directă 

Caracteristici: 

• Permit o deplină flexibilitate a muncii, prin rotaţia posturilor 

• Posedă un grad considerabil de autonomie în repartizarea muncii între membrii grupului 

• Îşi organizează singure perioadele de odihnă 

• Au libertatea de a-şi alege liderul de echipă 

• Încurajează participarea grupului la procesul de luare a deciziilor  

Dezavantaje: 

• Membrii grupului trebuie încadraţi într-un sistem adecvat de pregătire sau de recalificare 

profesională care atrage cheltuieli sau resurse suplimentare 

• Pot genera probleme personale între membrii grupului, precum şi unele dificultăţi cu persoanele 

care preferă să lucreze singure 

Noi metode de proiectare a posturilor: 

• Programe de lucru flexibile 

• SăptămIna de lucru comprimată 

• Normă de timp anuală 

• Timp parţial de lucru 

• Împărţirea postului 

• Munca la domiciliu 
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Aplicatii si studii de caz: 

1. Studiu de caz  

Iată o scrisoare primită de un specialist în domeniul resurselor umane din partea unui prieten, 

salariat al unei mari companii, foarte bine pregătit în domeniul său de activitate: 

Compania la care lucrez doreşte să-mi rezilieze contractul de muncă. Deşi politica firmei nu 

permite această procedură decatdacă angajatul doreşte sau are transfer în altă parte etc., cauza pentru 

care se doreşte această reziliere este o greşeală a unui manager, care după un an de zile a observat 

neconcordanţa între calităţile mele şi cele cerute de postul respectiv. Am aflat că ultima analiză a 

posturilor a fost făcută de respectivul manager în urmă cu 5 ani, atunci candcandcompania şi-a deschis 

prima filială în ţara noastră, iar de atunci s-au schimbat o mulţime de lucruri în procesul de producţie. 

Ce mă sfătuiţi să fac în acest caz, în condiţiile în care la compania respectivă îmi merge destul 

de bine (din punct de vedere al salariului, dar şi al satisfacţiilor profesionale), însă cel care m-a angajat 

nu mai doreşte colaborarea cu mine? 

Întrebări: 

1. Dacă aţi fi în locul specialistului în resurse umane, ce l-aţi sfătui să facă pe expeditorul 

scrisorii? 

2. În cazul în care angajatul are dreptate, iar greşeala aparţine managerului, cum o poate repara? 

 

2.Realizati o fisa de post pentru o functie din cadrul organizatiei din care faceti parte. 
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Capitolul 4. RECRUTAREA, SELECŢIA ŞI ANGAJAREA 

PERSONALULUI 
 

 

Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare depersonal 

 
Angajarea unei persoane implică o anumită investiţie din partea firmei, investiţie ce urmează a fi 

ulterior amortizată, şi mai mult, va fi o sursă de venit suplimentar. 
 

Este foarte important şi dificil să alegi omul cel mai bine pregătit pentru un anumit post, adică 

ceea ce se numeşte „omul potrivit la locul potrivit”, dar nu este uşor nici să-l motivezi să rămanăîn firmă. 

Unul dintre indicatorii de performanţă ai unei firme îl reprezintă rata fluctuaţiei de personal, dată de 

raportul dintre numărul de angajaţi care au părăsit firma şi numărul mediu de angajaţi al acesteia. Esenţa 

acestui indicator nu este chiar uşor de desluşit şi de aceea, trebuie să subliniez că o rată mare de fluctuaţie 

indică un cost mare, dar poate reliefa fie erori de selecţie şi de angajare, fie o modificare a conţinutului 

sarcinilor de muncă de proporţii mai mari, fie, în fine, o creştere a exigenţei pentru performanţele 

angajatului. 

Pe de altă parte, o rată foarte mare de fluctuaţie de personal indică clar o reducere a productivităţii, 

pe cando rată înscrisă în limite normale, de panăla 25 %, poate fi considerată satisfăcătoare. 

Totuşi, nu se pot generaliza aceste cifre pentru toate categoriile de firme, existInd domenii de 

activitate sau chiar departamente din cadrul aceleiaşi firme în care aceste cifre sunt mult modificate. 

Firmele care cer personal necalificat înregistrează un nivel ridicat al fluctuaţiei. 

Principiul conform căruia nici un om nu este de neînlocuit, este adevărat. Dar el ridică mari semne 

de întrebare asupra practicilor de recrutare şi selecţie de personal, asupra politicii de motivare a 

angajaţilor şi, implicatasupra productivităţii şi costurile activităţii firmelor. 

Fluctuaţia de personal aduce după sine o serie de costuri directe şi indirecte, de dezavantaje, şi 

anume: 

 costuri de recrutare pentru înlocuirea persoanelor care au părăsit firma; 

 întreruperi în derularea anumitor proiecte, activităţi; 

 pierderea investiţiilor care s-au făcut în capitalul uman; 
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 costuri de instruire suplimentară pentru noii angajaţi; 

 costuri de acomodare; 

 dificultăţi în atragerea de noupersonal; dar, şi avantaje cum arf i: 

 angajare de personal tânăr; 

 selecţia exigentă evită concedierile de mai tarziu; 

Dat fiind faptul că suma cheltuielilor determinate de fluctuaţie, respectiv costul acesteia, atrage 

după sine costuri de recrutare şi selecţie de personal repetate, aceste două etape trebuie gândite, 

planificate şi realizate cu un înalt profesionalism, după criteriul competenţei. 

Fluctuaţia poate fi voluntară sau involuntară, prima fiind reprezentată de restructurările de 

personal, iar cea de-a doua referandu-se la dorinţa de a pleca a angajaţilor. 

Studiile efectuate asupra acestui fenomen, au demonstrat că dorinţa de a părăsi o firmă este mult 

mai mare în rand ul personalului proaspăt angajat, decatîn rand ul angajaţilor mai vechi. S-a estimat că 

o firmă pierde 16-20 % dintre angajaţi în primul an, 8-9 % în al doilea an, şi numai 1 % după zece ani. 

Factorii motivaţionali care duc la apariţia acestui fenomen: 

Nivelul salarial - unul dintre motivele cele mai des invocate este nivelul salarial scăzut. Un ngajat 

care este mai puţin plătit decataltul de pe un post cu cerinţe similare, va părăsi firma cu prima ocazie 

candi se oferă o alternativă mai bună. 

Recrutare eficientă – acest factor este în strânsă legătură cu cerinţa de îmbunătăţire a politicilor 

de selecţie şi recrutare de personal. Recrutarea este o investiţie al cărei cost direct şi indirect necesită o 

abordare profesională. În ansamblu aceste costuri sunt foarte ridicate şi cuprindtrei elemente: costuri 

corespunzătoare timpilor consumaţi, costuri legate de cheltuieli directe, costuri legate de funcţionarea 

administrativă. 

Oportunităţi de instruire – personalul angajat pe baza pregătirii, experienţei şi aspiraţiilor este 

mult mai puţin tentat să părăsească compania. O orientare eficientă a angajaţilor poate reduce fluctuaţia. 

Mai mult, angajaţii cărora li se oferă oportunităţi de instruire sau traininguri, vor fi motivaţi să rămană 

fideli companiei care investeşte în dezvoltarea lor profesională. 

Posibilităţile de promovare – dacă oamenii primesc informaţii despre companie şi performanţa 

care se cere de la ei, se vor gIndi dacă este bine să rămanăsau nu. Dacă ei cred că nu au şanse de 

promovare, vor părăsi firma. Prin urmare, planificarea carierei şi promovarea internă pot controla într-o 

mare măsură fenomenul fluctuaţiei. 
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Angajatorii nu explicatează prea bine condiţiile de muncă şi exigenţele sub cele mai diferite 

laturi. Cum acestea sunt observate sub aspecte cum sunt incidenţa şi frecvenţa condiţiilor de muncă, ele 

sunt confruntate şi cu aspiraţiile şi cu înclinarea şi cu starea de sănătate şi cu dificultăţile de a găsi un alt 

loc de muncă etc. 

Prin urmărirea unei recrutări, orientări şi selecţii eficiente, realizăm o micşorare a cheltuielilor şi 

o majorare a efectelor economice. 

Recrutarea în sine reprezintă activitatea de identificare a persoanelor care corespund din punct 

de vedere profesional cerinţelor necesare pentru ocuparea unui post, precum şi de atragere a acestora în 

procesul ulterior de selecţie. Este un domeniu specific şi aproape exclusiv al cadrelor de personal, spre 

deosebire de selecţie la care participă persoane din toate departamentele firmei. 

Atragerea şi recrutarea unui număr suficient de persoane depinde de metodele folosite, de mesajul 

de recrutare şi de cerinţele formulate. 

Recrutarea are un caracter dinamic, determinat de: apariţia de noi posturi ca urmare a dezvoltării 

activităţii, retehnologizării, precum şi a creării de noi posturi vacante prin reconversie profesională, 

fluctuaţie, demisii, pensionări, invaliditate, decese etc. 

Problemele esenţiale pe care managerii trebuie să le ia în consideraţie pentru succesul afacerii lor 

sunt: 

 identificarea calificărilor şi aptitudinilor necesare pentru posturile existente sau vacante 

în organizaţie; 

 alegerea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor posturilor respective, cu 

ajutorul celor mai eficiente metode; 

 respectarea legislaţiei în domeniul muncii şi eliminarea practicilor discriminatorii. 

 

Strategii şi politici derecrutare 
O politică de recrutare trebuie să includă următoarele principii: 

 anunţarea în interiorul companiei a posturilor libere; 

 răspunderea cu minim de întIrziere la toate cererile de angajare; 

 informarea potenţialilor angajaţi cu privire la condiţiile şi cerinţele de angajare pe 

posturile libere; 
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 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 catposibil a discriminărilor privitoare la sex, rasă, vârstă, handicap fizic etc. 

Într-o organizaţie care are un sistem performant de management al resurselor umane, 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. 

În cadrul procesului de recrutare se parcurg în general următoarele etape: 

 stabilirea politicii derecrutare; 

 stabilirea recrutorilor; 

 prospectarea internă a posibilităţilor de angajare; 

 prospectarea externă a posibilităţilor de angajare. 

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: 

Un plan de recrutare poate cuprinde întrebări care generează o serie de probleme de rezolvat 

pentru care se întreprandmăsuri de acţiune. De obicei, ele conţin referiri la necesarul cantitativ, calitativ, 

de timp şi de cost, la persoanele responsabile pentru îndeplinirea rezultatelor propuse. 
 

Întrebare Problemă de rezolvat bMăsuri de acţiune 

Ce posturi suplimentare vor fi 
create pe parcursul acestui an ? 

Noi posturi libere Se verifică situaţia cererii de 
personal la nivel de 
departament/venituri la buget 

Care este fluctuaţia de personal 
prognozată pentru anul în curs ? 

Pierderea curentă de 
personal 

Verificare şi raportare lunară 
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Care sunt categoriile de 

angajaţi de care este probabil să 
avem nevoie ? 

Tipul de personal 
necesar 

Se verifică necesarul estimat 
de personal 

CIţi angajaţi dintre cei 
existenţi sunt gata pentru 
promovare ? 

Posibilitatea de a 
utiliza personal propriu 

Se verifică rapoartele de 
pregătire/evaluare 

Care este situaţia pieţei externe 
de muncă: pe plan local şi pe 
plan naţional ? 

Posibilitatea de a 
utiliza noi candidaţi 

Departamentul de personal 
contactează agenţiile de 
plasare/ziarele etc. 

Catde mult putem cheltui, pe 
parcursul acestui an, cu acţiuni 
de recrutare ? 

Mărimea bugetului de 
recrutare 

Monitorizarea bugetului 

Care sunt termenele de timp 
necesare pentru a satisface atat 
cererea de personal cunoscută, 
catşi pe cea prognozată ? 

Posibilitatea de a face 
recrutări în timp util 

Se stabilesc termenele 
respective cu departamente- 
le în cauză 

 

Pentru o abordare sistematică managerii de personal folosesc liste de referinţă prin care se asigură 

respectarea disciplinei şi controlului intern, în special în cazul organizaţiilor cu programe foarte încărcate 

sau periodice de recrutare. Un exemplu în acest sens poate fi cel din tabelul următor: 
 

Nr. crt. Probleme de verificat 

1. Postul liber a fost aprobat de managerul responsabil ? 

2. Există o fişă actualizată pentru postul liber? 

3. Care sunt condiţiile de muncă, respectiv: de salariu, program de lucru, concedii 

4. S-a întocmit o fişă cu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialul 
candidat (specificaţia de personal) ? 

5. S-a făcut publicarea pe plan intern a unui anunţ privitor la postul liber respectiv? 

6. A fost aprobat anunţul de angajare ? 

7. Li s-a făcut cunoscut potenţialilor candidaţi(interni sau externi) unde anume şi în 
ce formă să dispună cererea de angajare? 

8 Ce procedură s-a stabilit pentru întocmirea listei cu candidaţi selectaţi în vederea 
testării finale(lista restrânsă )? 
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9 Au fost convenite rocedurile de intervievare?Au fost anunţaţi candidaţii selectaţi 

pentru testarea finală? 

10 În ceea ce-i priveşte pe candidaţii neconvenabili sau păstraţi ca rezervă, au fost 
aceştia informaţi asupra situaţiei lor? 

11 Au fost aprobate scrisorile de ofertă şi trimise candidaşilor reuşiţi? 
Acolo unde este cazul, au fost obţinute recomandările necesare? 

12 Au fost trimise scrisori corespunzătoare de refuz candidaţilor de pe lista scurtă care 
n-au trcut proba finală, mulţumindu-li-se pentru participare? 

13 Au fost înregistrate corespunzător toate răspunsurile la scrisorile de ofertă? 

14 Au fost puse în aplicare procedurile necesare pentru plasarea,integrarea pe post şi 
susţinerea candidaţilor admişi? 

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 din fişa postului 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 explicată 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. 
 

Tipul şi nivelul cunoştinţelor şi al aptitudinilor necesare sunt determinate de natura postului în 

cauză, dar, având în vedere că întreaga activitate urmează să se desfăşoare într-un anumit context social, 

este important să fie exprimată şi opinia managerului cu privire la genul de calităţi sociale care îi permit 

noului venit să se integreze în colectivul deja existent.În acest context, redactarea unei specificaţii de 

personal este o sarcină destul de delicată. 

În practică, în calitate de metodologii de lucru sunt folosite adesea „planul în şapte puncte”, 

conceput de Alec Rodger şi „clasificarea în cinci puncte” a lui Munro Fraser. 

În ceea ce priveşte planul în şapte puncte, acesta cuprinde: 

1. Atribute fizice – condiţii necesare în materie de : sănătate, forţă fizică, energie şi aspect fizic 
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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 personalitatedorit; 

7. Aspecte privitoare la stilul vestimentar al persoanei respective, modul de exprimare, 

manieirele şi reacţiile la stimuliexteriori. 

Cele cinci caracteristici luate în considerare de „clasificarea în cinci puncte” sunt: 

1. Cunoştinţe sau aptitudini dorite – în această categorie intră studiile, experienţa profesională şi 

instruirea; 

2. Inteligenţă nativă – se referă la capacitate a individului de a-şi folosi inteligenţa într-ogamă 

diversă de situaţii şi se aplică în special candidaţilor care nu posedă decatpuţine certificări oficiale 

de competenţă, având u-se în vedere potenţialula cestora; 

3. Motivaţia – aspectul personalităţii umane care ne determină să urmărim un anumitscop; 

4. Capacitate a de adaptare – se referă la calităţile emoţionale ale persoanei în cauză: stabilitate 

afectivă, maturitate şi posibilitate de a face faţă stresului. 

5. Circumstanţe speciale – cele pe care postul în cauză le impune candidaţilor.  

 

Aceste două modele contituie o importantă contribuţie la metodologia de recrutare şi selectare a 

personalului din organizaţii, asigurandun cadru practic de acţiune şi permiţInd evaluatorilor să efectueze 

comparaţii unitare între candidaţi. 

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: 

Lista de criterii Tipuri de criterii Observaţii 
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Absolute Relative descrierea fiecărui caz 

Starea civilă  
Sex 
Vârstă 
Stagiu militar  
Situaţie familială 

   

Domiciliu 
Permis auto 

   

Formareaprofesională: 
Nivelulstudiilor 
specializările 

   

Experienţa profesională 
perioada 
domeniul deactivitate 
contextul organizaţiei şi 

postului 

   

Competenţe profesionale 
tehnice 
umane 
organizaţionale 

   

Caracteristici personale 
personalitate 
mobilitate geografică 
disponibilitate etc. 

   

Remunerare 
nivel 
formă (fixă sau variabilă) 

   

 

Anunţul de angajare este elaborat pe baza specificaţiei de personal şi fişei postului. Atunci 

candoferta de forţă de muncă este deficatară, anunţurile trebuie să fie capabile să-i atragă pe potenţialii 

candidaţi, în primul randpentru a-i informa asupra principalelor caracteristici ale postului în cauză. 

Totodată, anunţul trebuie să fie clar formulat, astfel încatsă nu existe dubii sau neînţelegeri cu privire la 

conţinutul postului şi calităţile sau calificările necesare pentru ocuparea lui. Pentru difuzarea anunţului 

trebuie stabilite canalele de informare cele mai potrivite pentru postul în cauză. 

Recrutarea se realizează diferenţiat în funcţie de natura activităţilor, şi anume: în cazul unei 

recrutări generale, având ca domenii de aplicare activităţile mai puţin complexe şi munci calificate, se 

folosesc anunţuri în presă, radio, televiziune, oficiul de plasare. În cazul recrutării specializate, aplicată 
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pentru funcţiile de conducere şi activităţi de specialitate, se apelează la univesităţi şi organizaţii. 

Concepeţi anunţul catmai dinamic şi mai atractiv. Feriţi-vă de texte plictisitoare,anoste; 

Nu includeţi în anunţ decatcondiţii 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; 

Alegeţi una sau două dintre caracteristicile pozitive ale firmei dvs. (cu dezvoltare rapidă, 

dinamică etc.) 

Scrieţi cateva cuvinte despre posibilităţile de promovare, despre salariul stimulativ sau despre 

orice alte beneficii pe care candidaţii le-ar avea, dacă ar lucra pentru dvs.; 

Denumiţi catmai atractiv postul vizat; 

Pentru a recruta catmai 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; 

Scopul dumneavoastră este de a atrage catmai mulţi candidaţi competenţi. Precizaţi foarte precis 

minimele cerinţe referitoare la post, pentru a nu pierde timpul cu persoane incomplet calificate sau chiar 

necalificate; 

Menţionaţi în final orice cerinţe speciale (modul în care trebuie făcută înscrierea, ultima dată 

pentru înscriereetc.) 

Nu vă faceţi probleme dacă anunţul publicat nu dă roade imediat. Schimbaţi periodic forma 

anunţului, insistând panăcandgăsiţi exact persoanele dorite. 

În principiu, anunţurile de angajare se pot împărţi în două categorii de bază: „în chenar de 

prezentare” şi de „mică publicatate”. Anunţurile de prezentare sunt tipărite în cadrul unui chenar separat 

de restul paginii, ceea ce permite includerea emblemei companiei, dacă se consideră oportun, precum şi 

a unui scurt comentariu cu privire la postul respectiv sau la compania care dă anunţul, înainte de a se 

face descrierea amănunţită a postului şi tipului de candidat solicatat. În acest format sunt redactate 

majoritatea posturilor manageriale, de specialitate tehnică şi specialitate profesională. 

Anunţurile de mică publicatate reprezintă înşiruiri de posturi vacante, prin care se oferă date 

concise cu privire la tipul postului şi la mărimea salariului. Acest gen de anunţuri sunt utilizate în primul 

randpentru posturi cu activitate manuală sau funcţionărească. 
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O altă metodă de recrutare este cea care apelează la reţeaua de cunoştinţe: colegi, asociaţi, care 

pot oferi informaţii despre persoanele interesate să ocupe posturile vacante. Dezavantajul major al acestei 

metode constă în faptul că aprecierile pot fi subiective şi, uneori, pot surveni presiuni pentru angajarea 

anumitor persoane. 

Pentru recrutare se poate apela la consilieri specializaţi în recrutare de personal. 

Cea mai complexă metodă de recrutare este căutarea persoanelor şi este recomandată pentru 

funcţiile de conducere şi pentru posturile care necesită un grad înalt de specializare. Căutarea presupune 

localizarea şi identificarea acelor persoane care au calităţile şi experienţa cerute, catşi motivarea acestora. 

Un mare grad de operativitate îl constituie crearea şi actualizarea în permanenţă a unui fişier cu 

potenţiali angajaţi de către compartimentul de recrutare din cadrul organizaţiei. 

Formularul de înscriere 

Comisia sau persoana desemnată să se ocupe de recrutare va elabora un formular din care să 

reiasă clar informaţiile necesare pentru a determina abilităţile şi motivaţia candidaţilor pentru jobul 

anunţat. 

Probele de concurs 

Pentru a nu da curs aprecierilor subiective, examanatorii 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. 

 

 

Factorii externi şi interni airecrutării 
Sursele de recrutare reprezintă una din marile probleme în recrutarea şi selecţia de personal. 

Sursele de recrutare pot fi interne, din cadrul organizaţiei, sau pot fi externe, din afara acesteia. Ambele 

surse prezintă avantaje şi limite. Riscurile pot fi diminuate în măsura în care se face o evaluare corectă a 

necesităţilor şi se caută modalităţile cele mai eficiente pentru rezolvarea problemelor de personal. 

Majoritatea firmelor care au un departament al resurselor umane foarte bine dzvoltat utilizează surse 

mixte de recrutare. 
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În general, specialiştii în domeniu recomandă să se înceapă cu recrutarea internă, ea reprezentInd 

avantajul major al stimulării motivaţiei angajaţilor prin posibilităţile de promovare pecare le oferă, ceea 

ce atrage după sine o creştere a loialităţii acestora faţă de firmă, reducerea costurilor destinate unei 

recrutări externe, contribuie la reducerea fluctuaţiei de personal şi, bineînţeles, la o acomodare mult mai 

rapidă la noile sarcini. 

Un alt avantaj al acestui tip de recrutare îl reprezintă faptul că organizaţia are posibilitatea să 

cunoască mult mai bine punctele forte şi pe cele slabe ale candidaţilor din evaluările anterioare. 

Limitele acestei recrutări se referă la pericolul favoritismului şi la declanşarea de conflicte sau 

stări de rivalitate în rand ul angajaţilor, care pot genera efecte negative asupra eficienţei activităţii din 

firmă. Aceste stări conflictuale pot apărea pe un fond de subiectivism accentuat, putând fi înlăturat prin 

evaluări de personal periodice. În acest fel fiecare angajat ar putea să facă o apreciere obiectivă a propriei 

activităţi. 

Recrutările interne pot provoca aşa-numitul „efect de undă” determinat de apariţia unor posturi 

vacante în lanţ, astfel încatapare nevoia de recrutare pentru alte posturi. În plus, firma se poate confrunta 

cu o diminuare a inovaţiei, a creativităţii, deoarece persoanele recrutate pe căi interne nu pot veni cu o 

stare de spirit nouă, aşa cum se întâmplă  cu persoanele atrase din exterior. În cazul managerilor 

promovaţi încontinuu din rand ul angajaţilor, organizațiea pierde din flexibilitate, devine mai rigidă, mai 

conservatoare şi se instaurează mai uşor rutina. Totuşi, în cazul unui angajat foarte capabil şi cu reale 

calităţi de lider, aducerea unui şef din exteriorul organizaţiei care nu cunoaşte bine acel departament, îl 

face să se simtă nedreptăţit pentru faptul că nu a fost promovat şi îl determină să părăsească compania 

cu prima ocazie care i se oferă, pentru a-şi satisface nevoia de recunoaştere a propriei valori profesionale 

şi mai ales nevoia de ascensiune profesională. 

Recrutarea externă este utilizată în special de firmele care acordă importanţă sporită atragerii şi 

menţinerii personalului cu un nivel ridicat de calificare, dar şi de cele care se dezvoltă rapid. 

Ca dezavantaje ale acestui tip de recrutare menţionăm: cheltuieli ridicate de recrutare, influenţe 

negative asupra climatului organizaţiei, un risc mare de erori la angajarea de personal, cheltuieli de 

acomodare la noul post, precum şi consum mai mare de timp pentru ocuparea de posturi. 

Recrutarea externă poate fi direcţionată spre atragerea de candidaţi fără prea mare experienţă, dar 

cu un potenţial de dezvoltare foarte mare. În acest caz avantajul major ar fi acela că tânărul angajat are 

o mare disponibilitate de a învăţa şi poate fi format în spiritul companiei. 
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O altă situaţie poate fi aceea a potenţialilor angajaţi care dispun de experienţă profesională 

deosebită dobIndită în cadrul altor firme, experienţă de care compania poate beneficia pentru atingerea 

obiectivelor sale. 

 

Selecţia resurselor umane 

 
Procesul de selecţie a personalului constă în alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai 

potrivit sau competitiv candidat pentru ocuparea unui post. 

Din momentul în care activităţile de recrutare desfăşurate de organizaţie au reuşit să atragă un 

număr suficient de candidaţi adecvaţi de pe piaţa externă de muncă, activităţile de selecţie care urmează 

au drept scop să-i identifice pe candidaţii cei mai potriviţi şi să-i convingă să intre în organizaţie. 

 

Etape, instrumente şi metode deselecţie 

 

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, cand este cazul; 

 elaborarea şi confirmarea unei oferte atractive; 

 anunţarea în scris a candidaţilor respinşi; 

 informarea managerilor în legătură cu deciziile luate. 

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 

lângăaceste formulare şi o scrisoare de intenţie, de candidatură, de motivaţie etc., recomandări de la foste 
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locuri de muncă. 

 

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: 

• informaţii standard/de rutină cu privire la candidat: 

• nume, adresă, număr de telefon 

• vârstă, stare civilă; 

• studii: gimnaziale/de liceu sau colegiu/facultate etc.; 

• certificări: diplomă de bacalaureat, diplomă universitară, post-universitară, alte certificate de 

absolvire, diplome şi titluri; 

• calitatea de membru al unei asociaţiiprofesionale. 

Informaţii personalizate: 

• informaţii privitoare la biografia profesională; 

• domenii de interes; 

• factorii de motivaţie. 

Metoda catirii unuiCV 

Obiectivele urmărite de examanator vizează identificarea rapidă a informaţiilor obiective din CV, 

verificarea coerenţei informaţiilor şi relevanţa informaţiilor cuprinse în CV, în raport cu profilul 

candidatului dorit.  

În această fază se face o preselecţie, pe baza CV-urilor, a candidaţilor care corespund sau sunt 

apropiaţi de cerinţele postului, pentru a fi chemaţi la interviu. 

Este recomandat ca la sfarşitul acestei faze să rămană maxim 10-15 candidaturi, aceste persoane 

urmând a fi chemate la interviu. Celorlalţi candidaţi li se va trimite o scrisoare prin care sunt informaţi 

că vor rămân e în atenţia firmei, prin înscrierea lor în baza de date pentru eventuale posturi care vor 

deveni vacante în viitor. 

Scrisoarea de introducere 

Acest document de prezentare nu are un conţinut standard, el fiind redactat de către candidat, ca 

expresie a interesului pentru ocuparea postului vacant. 
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Principalele obiective urmărite de examanator după catirea scrisorii respective sunt: formarea 

primei impresii asupra candidatului, evaluarea capacităţi i candidatului de „a se vânde” şi identificarea 

motivaţiei candidatului pentru a lucra în acel post sau în firmă. 

Ca repere pe care trebuie să le aibă în vedere examanatorul menţionăm: 

 forma de prezentare – să fie adecvată scopului urmărit şi să fie conformă cu regulile de prezentare 

a unei corespondenţe oficiale; 

 conţinutul propriu-zis – punerea în faţă a organizaţiei, motivaţiile expuse, atuurile candidaturii şi 

prezentarea unor elemente diferite faţă de cele din CV. 

 modul de exprimare – vocabular precis şi simplu, ortografie corectă, text scurt şi concis şi stil 

direct şi simplu. 

 

 

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. 

Un formular de tip „închis” (Anexa nr.3) furnizează un minimum de date concrete elementare, 

având avantajul că este uşor de completat de către candidat. Candidatul nu este întrebat ce anume îl 

atrage la postul pe care îl solicită , de ce vrea să-şi schimbe locul de muncă, ce l-ar motiva să muncească 

etc. 

Prin comparaţie, un formular de tip „deschis” ridică o serie de probleme şi cere candidatului să 

dea explicaţii privitoare la unele aspecte. 

 

Formularul „deschis” permite candidatului să furnizeze suficiente detalii de rutină în legătură cu 

propria persoană, dar în plus îl încurajează să reflecteze asupra experienţei anterioare şi să dea unele 

explicaţii privând motivele şi aspiraţiile pe care le are. Aceste formulare reprezintă o adevărată provocare 

pentru un viitor candidat: cei care se simt motivaţi caută să-l completeze catpot mai bine, iar cei care nu 
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sunt suficient de interesaţi pot lăsa ocazia să treacă. 

Răspunsurile pe care le determină un astfel de formular sunt diferite de la un candidat la altul, 

ceea ce constituie un avantaj, fiind deosebit de util în alegerea persoanelor pentru lista finală. 

Referinţele şi recomandările de la fostele locuri de muncă 

Asupra referinţelor există opinii contradictorii, mulţi specialişti fiind de părere că ele nu ar trebui 

folosite, în contextul în care în majoritatea cazurilor sunt pozitive. Totuşi ele continuă să fie incluse în 

acest proces din două motive: 

 îi încurajează pe solicatanţi să spună adevărul despre ei înşişi în cuprinsul cererilor de angajare; 

 oferă o protecţie împotriva eventualelor tentative de inducere în eroare din partea 

solicitantului. 

Verificarea referinţelor presupune culegerea unor informaţii despre mediul din care provine 

persoana, din perioada instruirii, de la diverse persoane cu care a lucrat candidatul etc. Informaţiile pot 

fi obţinute pe mai multe căi: telefonic, direct sau prin corespondenţă, examanatorii trebuind să aibă grijă 

să să adreseze referenţilor întrebări foarte precise pentru ca informaţiile obţinute să fie la obiect. 

 

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 decatîntr-o manieră formală. 

Pentru evitarea erorilor de selecţie ce pot apărea, este recomandabil ca interviul să fie făcut de un 

specialist din cadrul departamentului de resurse umane. Acesta trebuie să cunoască foarte bine cerinţele 

postului şi criteriile stabilite pentru ocuparea lui, el stabilind candidaţii care vor merge mai departe pe 

traseul de selecţie fixat. 

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: 

Interviul structurat – întrebările sunt planificate dinainte şi sunt adresate fiecărui candaidat în 

aceeaşi ordine. Avantajul acestui tip de interviu constă în uşurinţa cu care se pot compara rezultatele. 
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Dezavantajul constă în faptul că este imposibil de observat modul propriu de gândire al candidatului. 

Inteviul nestructurat – permite candidatului să se exprime liber, dar nupermite observarea 

comportamentului candidatului în situaţii directe sau stresante. 

Interviul semistructurat – se axează pe stabilirea unei relaţii directe între cel care recrutează şi 

candidat, realizIndu-se între aceştia un schimb de idei. Acest tip de interviu permite o prezentare detaliată 

a calităţilor şi experienţei candidatului şi îi oferă posibilitatea de a-şi vânde forţa de muncă şi de a obţine 

informaţii utile. Este recomandabil ca examanatorul să încerce să controleze o serie de informaţii din 

CV, lipsa de planificare putând duce la devierea interviului de la scopul propus sau la o prelungire inutilă. 

Interviul situaţional – propune fiecărui candidat aceeaşi situaţie şi aceleaşi întrebări, permiţInd 

evaluarea răspunsurilor pe baza unei grile prestabilite, este însă costisitor şi necesită mult timp pentru 

compilarea întrebărilor. Alte dezavantaje ar fi acelea că răspunsurile originale sau cele radicale pot fi rău 

cotate şi se poate întImpla ca răspunsurile candidaţilor să nu corespundă comportamentului lor din 

practică. 

În ceea ce priveşte competenţele necesare celor care realizează inteviul de selecţie, cele mai 

frecvent menţionate în legătură cu acest subiect sunt: capacitate a de a-l pregăti adecvat; capacitate a de 

a asculta, inclusiv sesizarea chestiunilor implicate din răspunsurile candidatului; capacitate a şi talentul 

de a pune întrebări relevante la momentul potrivit; capacitate a de a analiza imaginea candidatului, 

conturată pe durata interviului; capacitate a de a rezuma modul cum se prezintă candidatul, inclusiv prin 

luarea de notiţe; capacitate a de a furniza candidatului informaţii relevante, fără a-l plicatisi; capacitate a 

de a crea şi menţine o relaţie de comunicare cu candidatul; ştiinţa de a controla permanent discuţia, cu 

tact, diplomaţie şi fermitate. 

Ca tehnici de intervievare sunt folosite cu precădere interviul faţă în faţă şi interviurile succesive. 

Catpriveşte 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. Acest 

gen de interviuri trebuie planificate cu atenţie şi precizie. Între întrevederi, intervievatorii nu trebuie să 

se înţeleagă, de abia după ultimul interviu va fi realizată o sinteză, rezultatul final fiind o însumare a 

rezultatelor fiecărui interviu. 
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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. 

Pentru posturile de nivel înalt, manageriale, se foloseşte ca tehnică de intervievare, interviul luat 

de un grup, aşa-numitul interviu panel. La acest tip de interviu participă toate persoanele sau responsabilii 

care au un interes special în selecţie. Metoda se utilizează în faza finală, recrutanţii stabilind aprioric care 

este zona de interes a fiecăruia dintre ei, însă toţi fiind de acord asupra definirii postului şi a tipului de 

candidat căutat. 

Organizaţiile apelează frecvent la această metodă de selecţie, fiind unica metodă în cazul 

recrutării prin „head-hunting”. Totuşi, în cazul interviurilor, decizia poate fi influenţată de factori care 

nu au nici o legătură cu postul (îmbrăcăminte, rasă, origine, aspect fizic, deficienţe fizice etc.), iar 

managerii care conduc interviul adoptă de cele mai multe ori decizia pe baza unor informaţii insuficiente. 

 

Modalităţi de evaluare cu ajutorul testelor 

Testul presupune o măsurare standardizată şi obiectivă a însuşirilor psihice ale individului. În 

urma diferitelor teste sau seturi de teste la care sunt supuşi candidaţii se alcătuieşte o psihogramă, care 

nu este altceva decato listă a însuşirilor psihice şi a gradului lor de dezvoltare. 

 Categoriile de funcţii şi însuşiri ce pot fi evidenţiate în psihograme: 

 Funcţii senzoriale 

 Funcţii psihomotorii 

 Funcţii perceptive 

 Funcţii amnezice 

 Funcţiiintelectuale 

 Afectivitate şi motivaţie 

 Trăsături de personalitate 

 Trăsături biotipologice. 

Se elimină din psihogramă toate însuşirile care nu sunt semnificative pentru postul în cauză, 

însuşirile reţinute căpătândun anumit factor de pondere în funcţie de importanţa pe care o prezintă în 

activitatea respectivă. 

După tipul de informaţie, avem teste de inteligenţă, care impun o multitudine de probe, respective 
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„baterii de teste”; teste de personalitate, care pot fi analitice sau proiective; teste de dezvoltare, care 

implică răspunsuri la modificarea echilibrului între asimilarea realităţii din zone din ce în ce mai 

îndepărtate şi acţiune şi o acomodare a acestora la condiţiile concrete ale vieţii; teste sociometrice care 

măsoară caracteristicile grupurilor mici şi a tensiunilor ce le caracterizează; teste de interese; teste de 

atitudine; teste de cunoştinţe, care au în vedere aprecierea volumului de cunoştinţe dintr-un anumit 

domeniu de interes precum şi modalitatea de folosire a acestora în operaţii de analiză, sintetizare şi 

abstractizare etc. 

Rezultatele testelor de inteligenţă pot deveni argumente forte în anumite condiţii deoarece un 

angajat inteligent se adaptează mai uşor la mediul de lucru, poate găsi mai uşor soluţii în situaţii 

neprevăzute. Testele de inteligenţă sunt cele mai eficace metode de selecţie, dar Eficacitatea lor scade 

dacă sunt îmbinate cu metode mai slabe, cum ar fi interviurile sau testele de personalitate. 

Pentru ocupaţiile calificate şi nemanageriale, sunt în general folosite testele analogice, care sunt 

concepute să stimuleze activitatea pe post. Şi pentru posturile de manageri au fost elaborate şi sunt 

folosite diferite forme de teste analogice, cum ar fi: 

 exerciţiul „mapei de intrare” în care candidatul trebuie să prelucreze un set de scrisori, 

memo-uri, similare celor pe care le-ar întâlniîn cadrul postului; 

 exerciţii de soluţionare în grup a unor probleme; 

 expuneri publice pe subiecte înrudite cu activitatea prevăzută de post; 

 participarea la scenarii, în diferite roluri; 

 realizarea unor rapoarte. 

O alternativă a testelor analogice este selecţia pe baza portofoliului de lucrări, prin care candidaţii 

îşi prezintă activitatea lor trecută. 

Testele de personalitate au la bază convingerea că personalitatea candidatului reprezintă o 

condiţie esenţială a succesului şi că fiecare post pretinde un anumit tip de personalitate care poate fi 

determinată. 

Pentru ca procesul de selecţie a candidaţilor să aibă rezultatele scontate, testele utilizate în cadrul 

acestui tip de examinare trebuie să fie valide şi corecte. Se poate face în acest sens, cu ajutorul a două 

metode statistice, analiza corelaţiei şi calculul regresiei. 

 

Evaluarea eficienţei procesului de selecţie 
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După ce s-a încheiat interviul, examanatorul trebuie să înregistreze impresiile legate de fiecare 

candidat, să facă un rezumat al acestuia şi o apreciere globală a gradului de dezirabilitate a fiecărui 

candidat. Reprezentantul firmei sau membrii comisiei care efectuează interviul trebuie să facă o analiză 

detaliată a informaţiilor obţinute în urma discuţiei cu fiecare candidat, legându-le de descrierea persoanei 

căutate şi de datele despre ceilalţi concurenţi. Produsul final al oricărui interviu îl constituie decizia 

privitoare la candidatul cel mai potrivit pentru postul în cauză. În cazul în carecandidaţii au discutat 

separat cu intervievatorii, aceştia se reunesc şi se pun de acord asupra deciziei finale. Există posibilitatea 

ca nici un candidat să nu se fi ridicat la nivelul cerinţelor aferente postului, în această situaţie se va 

republica anunţul de recrutare, eventual sub o altă formă, sau se va decide asupra unei alte modalităţi de 

recrutare. 

Pot apărea în urma unui examen de selecţie patru tipuri de decizii, şi anume: 

 decizii pozitive corecte, urmare cărora candidaţii angajaţi se vor dovedi eficienţi; 

 deciziinegativeincorecte,încazulîncarecandidaţiinusuntangajaţi,dovedând u-se că nu a 

fost o decizie bună; 

 decizii negative corecte 

 decizii pozitive incorecte, în cazul în care cei angajaţi se dovedesc a fi ineficienţi. 

În mod categoric, pentru a putea eficientiza procesul de selecţie trebuie să avem în vedere 

maximizarea deciziilor pozitive corecte şi minimizarea deciziilor pozitive incorecte. 
 

Angajarea personalului 

 
În contextul în care o recrutare şi o selecţie făcute superficial şi, de cele mai multe ori, sunt 

realizate de personal care nu este calificat în acest domeniu, practica ne demonstrează că avem de a face 

cu foarte multe decizii pozitive incorecte. 

Firmele iau în calcul de obicei, doar costurile aferente procesului de recrutare şi selecţie, 

excluzInd costurile ce ar putea decurge dintr-o angajare a unei persoane nepotrivite cu profilul postului. 

O selecţie făcută riguros şi pe baze ştiinţifice, fie că este făcută de departamentul de resurse umane din 

cadrul firmei respective, fie că este realizată de o firmă sau de un centru de evaluare specializate în 

resurse umane, determină o serie întreagă de economii firmei în cauză şi o scuteşte de eventualele 

probleme ce pot apărea în cazul eventualelor concedieri ce ar trebui operate, în contextul în care persoana 
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selecţionată nu ar aduce decat prejudicii firmei. 

Cercetările făcute panăîn prezent arată că 37 % din persoanele angajate pe posturi de execuţie la 

nivel mediu şi 79 % din cei recrutaţi pentru vInzări în servicii financiare au părăsit organizaţiile în termen 

de un an de la angajare. 

Angajarea unei persoane trebuie să se facă respectInd legislaţia în vigoare în acest domeniu. Între 

organizaţie şi angajat se încheie un contract de muncă în care se ţine seama şi de elementele stabilite în 

timpul interviului. Conform Codului muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 

căruia o persoană fizică (salariat) se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator 

(persoană fizică sau juridică), în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Conform legislaţiei romIne 

în vigoare, persoana fizică dobIndeşte capacitate de muncă o dată cu împlinirea vIrstei de 16 ani. În 

condiţiile în care au acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, persoanele care au împlinit 15 ani 

pot încheia un contract de muncă, dacă activităţile care urmează să le desfăşoare sunt potrivite cu 

dezvoltarea lor fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale şi nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi 

pregătirea profesională. 

Contractul individual de muncă se poate încheia pe o durată nedeterminată sau determinată, în 

condiţiile expres prevăzute de lege, putând u-se stabili de către angajator o perioadă de probă de cel mult 

90 de zile pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile pentru funcţiile de conducere. Menţionăm 

faptul că perioada de probă constituie vechime în muncă şi că angajatorul nu poate face angajarea 

succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade deprobă. 

Orice persoană care se angajaeză într-o organizaţie are un anumit tip de necesităţi specifice care 

trebuie satisfăcute pentru a putea lucra în deplină siguranţă şi cu Eficacitate. Acest lucru este valabil, 

într-o oarecare măsură şi pentru cei care se transferă dintr-un post în altul în cadrul aceleiaşiorganizaţii. 

Ca răspuns la existenţa acestui tip de necesităţi indiscutabile se apelează la aşa numita perioadă de 

instalere pe post. 

Acţiunile de instalare într-un post cuprindmai multe elemente, pe care noii veniţi trebuie să le 

cunoască: 

 prezentarea locurilor în care trebuie să se ducă şi a persoanelor pe care trebuie să le 

cunoască (inclusiv colegii de muncă); 

 expunerea generală a activităţii pe care trebuie să o îndeplinească şi a modului în care 

trebuie să înceapă; 
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 prezentarea raporturilor dintre activitatea respectivă şi cele prevăzute de alte posturi; 

 clauzele şi condiţiile de angajare. 

Este de asemenea necesară instruirea angajaţilor cu privire la siguranţa în muncă. Acest lucru 

este important mai ales dacă angajaţii urmează să lucreze cu un echipament. 

Există o sumedenie de informaţii pe care noii angajaţi trebuie să le primească, cum ar fi: 

 prezentarea sumară a valorilor şi activităţilor principale ale organizaţiei 

 prezentarea structurii organizaţiei, a celor care deţin autoritatea şi a diferitelor 

responsabilităţi care revin membrilor organizaţiei (departamentului) 

 prezentarea politicii de personal adoptate de organizaţie: clauzele şi condiţiile de angajare, 

orarul de activitate, spaţiul de lucru, procedurile disciplinare şi de soluţionare a 

reclamaţiilor şi revendicărilor, convenţiile colective (dacă există), drepturile la concedii 

plătite, drepturile salariale şi sistemul de plată etc. 

Aplicaţii şi studii de caz 

1. Care credeţi că sunt sursele şi metodele de recrutare a cadrelor didactice într-o 

universitate? 

2. Analizaţi cel mai slab interviu la care aţi luat parte ca intervievat/intervievator. Care 

sunt punctele slabe ce v-au determinat să-l catalogaţi astfel? 

3. Ce tipuri de teste de selecţie aţi aplica candidaţilor la un post de director de creaţie într-

o agenţie publicatară de dimensiuni medii. 

4. Care credeţi că sunt obiectivele interviului preliminar la o firmă ce doreşte să angajeze 

agenţi de pază? 

5. Studiu de caz 

George Manda, specialist în recrutarea resurselor umane la compania Bestsoft, a încercat în 

nenumărate rand uri să identifice candidaţii potriviţi pentru ocuparea unui post de inginer de sistem care 

cerea un set de competenţe de rang superior. 

- Nu ştiu ce mai pot face, îi spune el directorului de resurse umane, Matei Călin. Am recrutat 

peste trei sute de candidaţi din toate facultăţile de profil din zonă. Am apelat şi la studenţii care au făcut 

practică la noi în companie. Panăacum nu am ajuns la nici un rezultat şi nici unul dintre candidaţi nu are 

nivelul de experienţă care ne trebuie. 

Întrebări: 
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1. De ce acţiunea de recrutare a lui George Manda a fost un eşec? 

Identificaţi sursele corecte de recrutare în situaţia dată şi corelaţi-le cu metodele adecvate. 

 

6. Studiu de caz  

Software Inc. este una dintre companiile cu cea mai rapidă dezvoltare din industria software. Ea 

este mIndră de cultura sa organizaţională unică şi neobişnuită. 

Majoritatea demersurilor sale de afaceri sunt neconvenţionale, dar par să meargă ţinând cont de 

schimbările rapide şi de mediul antrenant din organizaţie. 

La Software Inc. nu există reguli privând îmbrăcămintea, iar angajaţii îşi fac propriul lor program, 

adesea mult peste opt ore. Ei discută tot timpul, se întIlnesc la cantina unde iau masa şi participă la 

evenimentele organizate de companie. S-a dezvoltat chiar un jargon al casei şi o istorie comună în cei 

opt ani care au adus firmei un statut „de legendă". 

Responsabilitatea este foarte mare şi asumată încă de la angajare, caracterizată de atitudinea lui 

„fă acum!", atitudine care elimină stagiile lungi de ucenicie. Noilor angajaţi li se acordă cateva săptămâni 

de pregătire intensivă. Participanţii descriu programul de antrenament ca fiind mai mult o „tabără de 

instrucţie" decato şcoală de training profesional. Software Inc. aşteaptă de la noii angajaţi să-şi 

investească întreaga experienţă şi vitalitate în activităţile companiei. 

John Smith, un director de numai 28 de ani, responsabil cu recrutarea absolvenţilor cu studii 

superioare, admite că această firmă puternică şi neconvenţională nu este un angajator pentru oricine. 

„Este însă, în mod sigur, un mediu în care oamenii pasionaţi de ceea ce fac pot reuşi", susţine el. 

Compania are cam 500 de asemenea oameni pasionaţi. Conducerea de la Software Inc. ştie că 

dezvoltarea rapidă pe care o doreşte depinde de posibilitatea de a avea o echipă formată din cei mai buni 

oameni pe care îi pot găsi, antrenaţi rapid şi cărora să li se dea responsabilităţi mari şi libertate de decizie 

catmai repede posibil. 

Software Inc. încearcă să găsească oamenii potriviţi pentru îndeplinirea obiectivelor companiei. 

Cei care recrutează personalul îi urmăresc îndeaproape pe cei mai „proaspeţi", chiar dacă mai puţin 

experimentaţi, oameni de pe piaţa muncii. Ei cutreieră târgurile de muncă organizate în facultăţi pentru 

a coopta oameni talentaţi, cu ambiţie şi instinct de afaceri. 

Managerii conduc prima rundă de interviuri, informIndu-i pe aspiranţi că vor fi impulsionaţi să 

muncească, dar vor fi şi bine plătiţi. Angajaţii îi iau pe candidaţii cu cele mai bune rezultate într-o vizită 
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preliminară a companiei ce durează trei zile. 

În ultimul an, Software Inc. a studiat 15.000 de CV-uri, a condus 4.000 de interviuri, a selectat 

850 de candidaţi pentru interviurile de angajare şi a angajat efectiv 262 de absolvenţi de facultate. Acest 

proces a justificat munca a mai mult de trei angajaţi. Costul pentru fiecare angajare a fost de 12.000 de 

dolari. John Smith crede că a meritat fiecare bănuţ. 

Întrebări: 

1. Identificaţi cateva tehnici de recrutare ce caracterizează modul neconvenţional de la Software 

Inc. de a atrage noi talente. 

2. Ce elemente specifice din cultura sa organizaţională solicită compania la potenţalii angajaţi? 

3. Ce sugestii aţi face firmei Sofware Inc. în vederea îmbunătăţirii procesului de recrutare? 

4. Cum este proiectat procesul de selecţie la Software Inc.? 
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Capitolul 5. INTEGRAREA IN ORGANIZATIE A NOILOR ANGAJATI 

 

 Necesitatea şi scopul perioadei de integrare 

Integrarea noilor angajaţi începe din momentul recrutării şi selectării de personal, 

cînd potenţialii angajaţi îşi fac primele impresii despre autoritatea publică în care 

urmează să activeze. 

Integrarea unui nou angajat cuprinde implicaţii de ordin psihologic, social, 

organizatoric şi pedagogic. Aceasta vizează o serie de obiective dintre care cel mai 

important este acordarea ajutorului noilor angajaţi în familiarizarea cu noile condiţii de 

muncă, facilitarea acomodării noului angajat cu grupul de muncă şi crearea unei 

atmosfere de siguranţă, confidenţialitate şi de apartenenţă. Toate aceste aspecte se pot 

materializa în cadrul unui program efectiv de integrare. 

Necesitatea perioadei de integrare are la bază faptul că orice individ care schimbă 

un loc de muncă este supus unei presiuni psihologice prin faptul că acesta trebuie să-şi 

demonstreze calităţile într-un mediu nou. Punerea în aplicare a unei politici de integrare 

a noilor angajaţi este benefică atît pentru funcţionarii publici debutanţi, cît şi pentru cei 

care au fost promovaţi sau transferaţi.   

Scopul integrării socioprofesionale: 

• asimilarea noului angajat în mediul profesional;  

• acomodarea noului angajat la tradiţiile echipei de lucru; 

• adaptarea la noile sarcini  de muncă şi comportament ale colectivului în cadrul căreia 

lucrează; 

• cunoaşterea specificului şi a exigenţelor administraţiei publice; 
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• acumularea  succesivă a deprinderilor practice  pînă cînd randamentul activităţii noului 

angajat este conform cerinţelor.  

 

 Forme de integrare a noilor angajaţi 

 

Activitatea de integrare a noului angajat este cu mult mai complexă decît  pare la 

prima vedere şi poate fi aplicată sub diferite forme, cum ar fi: 

• integrarea administrativă (planul de dezvoltare instituţională/planul de dezvoltare pentru următorii ani, 

obiectivele autorităţii publice, structura organizatorică, locul subdiviziunii, structura ierarhică a personalului 

etc.);  

• sanitaro-igienică (norme sanitare şi igienice, securitatea muncii, spaţiile auxiliare etc.);  

• economică (salariul de funcţie, sporurile la salariu, sistemul de premii, alte recompense); 

•  psihofiziologică (acomodarea la condiţiile de muncă: solicitarea fizică şi psihică, nivelul intensităţii 

muncii, confortul locului de muncă, factorii mediului ambiant);  
• socială (relaţii interpersonale în cadrul echipei, tradiţiile, regulile de comportament). 

 

 Factorii implicaţi în activitatea de integrare şi atribuţiile acestora 

Desfăşurarea cu succes a perioadei de integrare depinde în mare măsură de 

implicarea mai multor factori, cum ar fi: serviciul resurse umane, conducătorul 

subdiviziunii, mentorul sau îndrumătorul. 

 

a) Atribuţiile conducătorului subdiviziunii: 

• asigură amenajarea locului de muncă al noului angajat; 
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• pregăteşte  colegii pentru primirea noului angajat; 

• prezintă noul angajat; 

• explică  drepturile şi obligaţiile angajatului; 

• împreună cu noul angajat examinează fişa postului pentru poziţia acestuia; 

• comunică programul de muncă şi odihnă în cadrul autorităţii; 

• explică cerinţele de muncă: disciplina tehnologică şi organizatorică, cerinţele faţă de 

normele sanitare şi igienice, securitatea muncii etc.; 

• realizează dialogul direct şi periodic cu noul angajat; 

• realizează controlul integrării noului angajat etc. 

 

b) Atribuţiile serviciului resurse umane: 

• elaborează Ghidul noului angajat; 

• perfectează permisul pentru accesul liber al noului angajat în sediul autorităţii publice; 

• perfectează ordinul privind  numirea sau confirmarea funcţionarului public; 

• explică mărimea salariului de funcţie, sporurile la salariu, sistemul de premii, alte 

recompense de care beneficiază funcţionarii publici; 

• în comun cu conducătorul subdiviziunii în care activează, noul angajat/funcţionarul 

public debutant şi mentorul acestuia, întocmeşte programul de integrare a noului angajat; 

• familiarizează noul angajat cu organigrama autorităţii publice, punctele de reper 

referitoare la politica şi strategia autorităţii publice, locul de amplasare a subdiviziunii 

în care se află locul de muncă; 

• familiarizează noul angajat cu locul de amplasare a spaţiilor auxiliare: cantina, punctul 

medical, vestiarul etc. 

• monitorizează activitatea de integrare etc. 
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c) Atribuţiile mentorului sau îndrumătorului: 

• sensibilizează echipa de lucru pentru acceptarea noului angajat; 

• familiarizează noul angajat cu sistemul de relaţii interpersonale din colectiv, tradiţiile 

lui, regulile de comportament în cadrul echipei de lucru; 

• încurajează generarea iniţiativelor noului angajat. 

 

 Programul de desfăşurare a perioadei de integrare  

 

Specialiştii serviciilor resurse umane cu experienţă invocă două argumente care 

demonstrează importanţa perioadei de integrare a noilor angajaţi: 

- nu se poate lucra în mod eficient fără o cunoaştere a autorităţii publice; 

- complexitatea sarcinilor face imposibilă îndeplinirea acestora fără o iniţiere prealabilă. 

Unii conducători nu iau în calcul aceste argumente şi cer noului angajat 

executarea atribuţiilor chiar din prima zi de activitate. Pentru angajat apare o situaţie 

stresantă, care poate fi evitată doar prin aplicarea unui sistem de îndrumare a noului 

angajat. 

Perioada de integrare a noului angajat/funcţionarului public debutant se 

desfăşoară în baza unui program individual, elaborat de serviciul resurse umane, 

împreună cu conducătorul subdiviziunii noului angajat/funcţionarului public debutant şi 

a mentorului său. În cazul în care sînt mai mulţi noi angajaţi, se elaborează un program 

comun.  
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Programul cuprinde activităţi ce ţin de atribuţiile factorilor implicaţi în procesul 

desfăşurării perioadei de integrare. 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru 

funcţionarul public debutant, pe parcursul perioadei de probă, activitatea funcţionarului 

public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui mentor. Însă şi pentru noii angajaţi, 

numirea unui îndrumător pe parcursul perioadei de integrare este un factor important 

pentru succesul integrării în cultura organizaţională a autorităţii publice. De regulă, 

îndrumătorul este unul din colaboratorii subdiviziunii în care activează noul angajat, 

care are deja o experienţă în cadrul autorităţii publice şi poate oferi nu doar informaţii, 

ci şi sfaturi/recomandări în ceea ce priveşte principiile şi valorile autorităţii publice. 

Rolul îndrumătorului este de a-l ajuta pe noul angajat să înţeleagă mai uşor ce se face şi 

ce nu se face în organizaţie, de a-l ajuta să-şi cunoască noii colegi şi să se integreze în 

mediul social şi cultural al autorităţii publice. Îndrumătorul este acea persoană  pe care 

noul angajat îl va întreba atunci cînd nu ştie sau nu înţelege ceva. Chiar dacă 

îndrumătorul nu are neapărat toate răspunsurile, va şti, totuşi, să ghideze angajatul către 

alţi colegi care îl vor putea ajuta. 

Programul de desfăşurare a perioadei de integrare a noului angajat/funcţionarului 

public debutant prevede: 

• familiarizarea cu conţinutul Ghidului noului angajat; 

• examinarea fişei postului şi clarificarea tuturor aspectelor aferente acesteia; 

• stabilirea obiectivelor de dezvoltare profesională; 

• elaborarea şi realizarea unui plan de instruire internă, inclusiv la locul de muncă, şi de 

instruire externă; 
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• planificarea activităţilor specifice postului care urmează să fie desfăşurate pe parcursul 

perioadei de integrare. 

La întocmirea unui program de integrare se va ţine seama de  faptul că motivaţiile, 

cerinţele şi comportamentul noilor angajaţi sînt în continuă schimbare. 

Programul de integrare trebuie să înceapă, pe cît e posibil, cu conducătorul  

autorităţii publice sau cu unul din adjuncţii acestuia, care se va reduce la un salut de bun 

venit în echipă şi o descriere generală şi succintă a activităţii autorităţii publice, dar este 

important de a se implica la această etapă, pentru ca noul angajat să nu-l perceapă ca pe 

un personaj distanţat. 

Iniţierea  detaliată o face conducătorul subdiviziunii, avîndu-se  în vedere 

următoarele: 

• crearea unei atmosfere psihologice pozitive, care să-l facă pe noul angajat să se 

simtă sigur în acţiunile sale; 

• dezvoltarea interesului faţă de post şi de autoritatea publică; 

• oferirea informaţiilor minimum necesare despre angajamentele de muncă; 

• explicarea standardelor de performanţă şi comportament pe care trebuie să le 

îndeplinească; 

• descrierea angajamentelor de instruire profesională şi posibilităţile de 

promovare în cadrul autorităţii publice etc. 

Conducătorul subdiviziunii prezintă  noul angajat colegilor. Pentru ca noul angajat 

să se simtă cît mai confortabil, prezentarea va avea loc în momentul cînd  ceilalţi colegi  

nu vor fi antrenaţi în diverse şedinţe sau discuţii telefonice. Astfel, se creează un 

microclimat familial pentru noul venit, nefiind tratat ca un străin. Pregătirea locului de 

muncă al noului angajat se face din timp.   
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În timpul prezentării noului angajat, conducătorul subdiviziunii manifestă o 

atitudine prietenoasă, optimă relaxantă şi se abţine de la remarci defavorabile despre  

colegii noului  angajat. 

 

 Ghidul noului angajat 

 

Pentru  documentarea noului angajat/funcţionarului public debutant cu datele 

generale despre autoritatea publică, serviciul resurse umane elaborează Ghidul noului 

angajat, care urmează să fie înmînat fiecărui nou angajat în prima zi de activitate. 

Ghidul noului angajat, de regulă, conţine următoarele informaţii 

• descrierea succintă  a autorităţii publice, modul de organizare şi funcţionare a acesteia, 

structura şi persoanele de conducere; 

• orarul de muncă,  procedurile disciplinare şi de soluţionare a conflictelor; 

• prevederile prevăzute de contractul colectiv de muncă, în cazul în care un asemenea 

contract a fost încheiat; 

• procedurile de evaluare a performanţelor, de promovare, de dezvoltare profesională, de 

motivare (financiară şi nonfinanciară) etc.; 

• posibilităţile de îngrijire medicală şi acordare a primului ajutor; 

• posibilităţile de luare a mesei (cantina, bufetul); 

• angajamentele de asistenţă şi protecţie socială; 

• condiţiile de învoire de la serviciu; 

• regimul apelurilor telefonice şi al corespondenţei; regulile de utilizare a e-mail-ului etc. 
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 Strategii de integrare 

 

Pe parcursul perioadei de integrare, factorii implicaţi în procesul de integrare pot  

aplica mai multe strategii, adică activităţi prin care autoritatea publică îşi alege, îşi 

organizează şi îşi administrează acţiunile în vederea  atingerii  scopului în cauză. 

 

Pot apărea diverse situaţii, care necesită strategii diferite: 

a) angajatul cunoaşte responsabilităţile postului, dar nu şi cultura organizaţională – 

acesta are mai puţină nevoie să fie instruit referitor la  performanţele ce urmează 

să fie atinse, însă are nevoie să fie informat despre regulile pe care trebuie să le 

respecte, valorile  care trebuie să le urmeze, principiile care trebuie să-i ghideze 

activitatea; 

b) angajatul cunoaşte cultura organizaţională, dar nu şi responsabilităţile   postului 

– acestei persoane i se acordă suficient timp pentru a fi instruită în legătură cu 

responsabilităţile postului, dar nici abordarea culturii nu trebuie omisă. Există 

autorităţi publice cu reguli extrem de stricte, care trebuie respectate, iar 

informaţiile pe care le posedă noul angajat pot fi subiective sau de ordin general; 

c) există mai mulţi angajaţi pentru acelaşi tip de post – este cazul în care ar trebui să  

existe un program colectiv de integrare;  

d) există mai mulţi angajaţi simultan, dar pentru posturi diferite la niveluri de 

specializare asemănătoare sau diferite din punct de vedere al ierarhiei – într-o 

astfel de situaţie este, de preferinţă, să se abordeze o parte dintre probleme (cele 

generale) în cadrul unui program comun (prezentarea autorităţii publice, 
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elemente de cultură), apoi să existe o parte mai detaliată, aprofundată  şi 

individualizată; 

e) noii angajaţi au ocupat poziţii ierarhice mai înalte sau mai joase faţă de poziţia 

prezentă – în ambele cazuri este nevoie de  prezentarea responsabilităţilor primite 

odată cu noua funcţie. Pentru cei aflaţi în situaţia în care poziţia este mai joasă 

faţă de cea anterioară este nevoie, în special, de un curs motivaţional. 

 

Durata şi etapele perioadei de integrare 
 

Procesul de integrare este unul de durată şi nu poate derula pe parcursul unei zile. 

Astfel, sînt cazuri în care noului angajat i se arată biroul, i se comunică fişa postului şi 

regulamentul de activitate a subdiviziunii, i se indică şeful ierarhic şi apoi este lăsat să 

se descurce cum poate!  

Pentru funcţionarul public debutant perioada de probă, care prevede un termen de 

6 luni,  este şi o perioadă de integrare, la finalul căreia, în corespundere cu calificativul 

obţinut la evaluare, acesta este confirmat în funcţie publică sau eliberat. După caz, pot 

fi situaţii cînd procesul de integrare profesională continuă după susţinerea perioadei de 

probă, pînă cînd funcţionarul public atinge un randament optim al activităţii sale.  

Integrarea  noilor angajaţi cere timp şi depinde de o serie de factori care vizează 

motivaţia, comportamentul, relaţiile interpersonale, performanţa în muncă.  

Se poate spune că integrarea noului angajat a luat sfîrşit atunci, cînd acesta este 

capabil să-şi îndeplinească sarcinile postului pe care îl ocupă. Dar integrarea 

profesională nu înseamnă numai ajutorul acordat angajatului, ci şi observarea acestuia 

pe o perioadă mai îndelungată după angajare, identificîndu-se atitudinea, interesele, 
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aspiraţiile lui, ritmul de progresare, reacţiile la diferiţi stimuli şi participarea la realizarea 

obiectivelor autorităţii publice. 

Durata perioadei de probă pentru un nou angajat cu o experienţă vastă poate dura 

o lună de zile, pentru altul – 3-4 luni sau şi mai mult. 

În toate cazurile, însă, se va ţine cont de faptul că reducerea la minimum a 

perioadei de integrare poate conduce la apariţia stresului şi la crearea unei situaţii 

traumatizante, precum şi la creşterea fluctuaţiei personalului, care poate avea efecte 

negative pentru rezultatele activităţii autorităţii publice. 

Din punct de vedere al eficienţei, perioada de integrare a noului angajat poate fi 

divizată în trei etape: 

a) etapa de informare. Este etapa cînd noul angajat:    

• se familiarizează cu  activităţile specifice postului pe care îl ocupă; 

• studiază materialele existente referitor la activitatea subdiviziunii; 

• face cunoştinţă cu persoanele cu care urmează să colaboreze în plan profesional etc.; 

b) etapa de însuşire a sarcinilor de bază ale funcţiei. Este etapa cînd noul angajat:  

• începe să efectueze activităţi  specifice postului pentru care este angajat;  

• demonstrează treptat  o creştere a eficienţei activităţii sale; 

c) etapa de contribuţie personală în activitatea autorităţii publice. Este etapa în care 

noul angajat:  

• este ,,stăpîn” pe postul sau;  

• îşi corectează eventualele erori profesionale;  

• contribuie din plin la activitatea autorităţii, conform cerinţelor funcţiei deţinute. 
 

Aplicatii si studii de caz: 
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1. Realizati un plan de integrare a noilor angajati in organizatia din care faceti parte. 

2. Realizati un ghid al noului angajat. 
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Capitolul 6. PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR 

UMANE 
 

Conceptele de pregătire şi de perfecţionare a forţei de muncă 

Pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă sunt două componente ale procesului de formareşi 

de funcţionare eficientă a resurselor de muncă în producţia socială. 

Ambele laturi ale acestui proces sunt indispensabile atat pentru muncile fizice (meserii), catşi 

pentru muncile cu conţinut intelectual (profesii). 

Pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă includ, fiecare în parte, două laturi: pe de o parte 

pregătirea teoretică şi perfecţionarea teoretică, iar pe de altă parte pregătirea practică şi perfecţionarea 

practică. 

În sens larg, atotcuprinzător, pregătirea forţei de muncă este un proces complex, incluzInd două 

mari categorii de cunoştinţe: mai întIi cunoştinţele generale însuşite panăla nivel de liceu, inclusiv, şi 

apoi cunoştinţele de specialitate (învăţământ de şcoală profesională, colegiu şi universitate). 

Fiecare din aceste componente are o funcţie specifică în pregătire şi în perfecţionare. În cadrul 

pregătirii şi perfecţionării cunoştinţele generale conferă forţei de muncă un ansamblu sistematic de 

cunoştinţe ştiinţifice care-i asigură forţei de muncă capacitate largă de mobilitate, respectiv posibilitatea 

de a îmbrăţişa un număr larg de meserii şi profesii, practic oricare din cate există astăzi în lume. 

Cunoştinţele de specialitate, dimpotrivă, restrIng opţiunile de meserii şi profesii la una dintre acestea, 

asigurandînsă aprofundarea nivelului de pregătire şi o capacitate restrânsăde mobilitate, doar în cadrul 

meseriei şi profesiei alese. 

Cunoştinţele generale şi cunoştinţele de specialitate formează nu numai un tot, dar şi corelaţii 

strInse: teoretic cu catcunoştinţele generale şi cunoştinţele de specialitate reprezintă un volum mai mare, 

cu atat se poate spune că pregătirea şi perfecţionarea sunt mai bune, mai eficiente pentru că se asigură 

atat o mai mare capacitate de mobilitate, catşi o capacitate sporită de aplicare a cunoştinţelor generale şi 

de specialitate într-o meserie sau profesie. Practic însă, lucrurile sunt mai complexe. Nu se pot obţine 

orice dimensiuni nici ale învăţământului general, nici ale învăţământului de specialitate, deoarece fiecare 

din acestea includ restricţii greu de ignorat: restricţia de timp, de durată a pregătirii şi deci de cost. Cu 

catdurata pregătirii în ansamblu (generale şi de specialitate) este mai mare cu atat costul pregătirii este 
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mai ridicat. 

Individul, firma şi statul nu pot suporta orice durate ale pregătirii şi perfecţionării forţei de muncă. 

Dacă duratele pregătirii (generale şi de specialitate) sunt prea mari, atunci şi costurile sunt mari şi greu 

supotabile. În plus este posibil ca duratei mari de pregătire şi deci unui cost înalt, să nu- i corespundă în 

practică condiţii ale valorificării optime a acestor cheltuieli de pregătire. Deseori aceste cheltuieli sunt 

pierderi atat pentru individ, pentru firmă, catşi pentru stat. 

De aceea în practică apare nevoia ca duratele pregătirii şi perfecţionării să nu fie nici prea mari 

nici prea mici. Optimizarea acestor durate pentru orice meserie şi profesie în condiţiile unei eficiente 

funcţionări a forţei de muncă în procesul de producţie se realizează în baza unui raport între cunoştinţele 

generale şi cunoştinţele de specialitate atat în ce priveşte durata şi costul total, catşi duratele şi costurile 

implicate de cele două categorii de cunoştinţe (generale şi de specialitate). Aceleaşi probleme se pun şi 

pentru asigurarea pregătirii practice. 

Viaţa practică pune în evidenţă că o înaltă mobilitate a forţei de muncă combinată cu un 

randament înalt în muncă se asigură nu numai printr-o combinaţie a unor durate ridicate a cunoştinţelor 

generale cu durate ridicate şi ale cunoştinţelor de specialitate, ci şi prin asocierea unor durate mai 

restrânse ale cunoştinţelor de specialitate aceloraşi durate ale cunoştinţelor generale. 

Aceeaşi viaţă practică arată că acest din urmă model de pregătire iniţială (generală şi de 

specialitate) este mai eficient pentru că asigură înţelegerea rapidă şi cu maximum de randament în 

producţie, fără ca resursele financiare de pregătire să nu fie folosite integral. După ce forţa de muncă nu 

mai găseşte locul de muncă avut aceasta îşi poate reface pregătirea de specialitate în durate mici, şi deci 

cu costuri mici, integrand u-se rapid în producţie. Aşadar, profilul mai complex de pregătire profesională 

nu se mai realizează în cadrul unei pregătiri iniţiale complexe, de lungă durată şi cu costuri mari, ci în 

etape succesive pe fracţiuni de meserii şi profesii cerute de realocare forţei de muncă la alte sarcini de 

producţie. 

Cateva sublinieri speciale necesită şi perfecţionarea forţei de muncă. Din aceleaşi considerente 

de durată şi de cost nu se mai poate realiza o pregătire iniţială de prea lungă durată. Ar fi neraţional şi 

ineficient dacă ţinem seama că unele cunoştinţe se uzează iar altele noi apar. Acestea n-ar putea fi 

cuprinse în nici o formă de pregătire iniţială, nici generală şi nici de specialitate. De aceea pregătire 

iniţială cu durate rezonabile se combină în practică în mod eficient, pe parcursul întregii vieţi de muncă 

cu frecvente perfecţionări, reciclări, reactualizări ale cunoştinţelor, mergInd panăla studii masterale şi 
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doctorale. 

Pregătirea generală se realizează întotdeauna sistematic, prin şcoală (primară, generală, liceu), pe 

candpregătirea de specialitate se realizează, pentru meserii prin ucenicie, la locul de muncă, prin şcoală 

de meserii şi licee de specialitate, iar pentru profesii, prin colegii şi universităţi. 

Pefecţionarea forţei de muncă se realizează în tot cursul vieţii de muncă, în funcţie denevoileşi 

aspiraţiile individului şi ale firmei. 

În sens mai restrâns, pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă se referă doar la însuşirea 

cunoştinţelor profesionale de specialitate, la cunoştinţe profesionale teoretice şi practice, de nivelul 

uceniciei, al şcolii profesionale de meserii şi al învăţământului universitar. 

Pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia indivizii dobIndesc 

cunoştinţele profesionale teoretice şi practice necesare exercatării în mod catmai eficace a unei meserii 

şi profesii. Ea trebuie să determine creştera performanţelor salariţilor şi să facă posibilă adaptarea 

acestora la schmbările structurale, sociale şi tehnologice. 

Perfecţionarea este activitatea cu caracter de rectualizare a cunoştinţelor în vederea creşterii 

utilităţii şi eficienţei profesionale a angajaţilor. 

Aşa cum am văzut, pregătirea şi perfecţionarea profesională nu se desfăşoară integral înfirmă. În 

consecinţă, este evident că pregătirea şi perfecţionarea profesională în firmă şi în afara acesteia reprezintă 

un tot unitar care se condiţionează reciproc. Cu catpregătirea şi perfecţionarea care se desfăşoară în 

şcoală, în universităţi, deci în afara firmei sunt mai temeinice, cu atat se uşureză, cel puţin teoretic 

vorbind, sarcinile procesului de pregătire şi perfecţionare profesională în cadrul firmei. 

În practică însă lucrurile nu sunt atat de simple. Pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă în 

firmă este un proces complex, determinat de dinamismul firmei, de obiectivele şi sarcinile ei concrete, 

de diversitatea acestora şi de extrema sa eterogenitate a forţei de muncă după cele mai diferite 

caracteristici, nivel de pregătire generală, de specialitate, vârstă, sex, etc. 
 

Etapele pregătirii şi perfecţionării profesionale a forţei de muncă în cadrul firmei 

Fiind un proces dirijat în concordanţă cu obiectivele şi nevoile organizaţiei, pregătirea 

profesională parcurge o metodologie specifică, ale cărei etape sunt: 

Identificarea nevoii depregătire. 

În practică această acţiune se poate suprapune evaluării performanţelor salariaţilor; diferenţele 
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dintre nivelul de performanţă necesar şi cel real pot indica o nevoie de pregătire profesională. 

Cel mai frecvent, identificarea nevoilor de pregătire se fundamenteză pe analiza fiecărui post. În 

identificarea nevoilor de pregătire profesională a angajaţilor, managerii trebuie să ia în considerare şi 

modificările din structura postului, care ar necesita pregătire suplimentară, chiar dacă acum ocupantul 

postului are un nivel de pregătire corespunzător. 

Pentru a determina cerinţele individuale şi colective de pregătire se pot folosi cateva mijloaceşi 

metode: 

 analiza activităţii angajatului, a comportamentului său, a capacităţii sale de a rezolva 

diferite probleme complexe; 

 interviul; 

 ancheta efectuată pentru un grup de muncă; 

 lista de control, care cuprinde tematica detaliată a unor programe de formare şi 

perfecţionare ce se intenţionează a se organiza; 

 folosirea consultanţilor externi (specialişti în probleme de formare şi perfecţionare); 

 fişele de apreciere anuală. 

 

Elaborarea planului şi programelor de formare şi perfecţionare apersonalului. 

Planul elaborat pe ansamblul organizaţiei constituie sinteza programelor individuale de formare 

şi perfecţionare a angajaţilor. 

 

Derularea programelor de pregătire. 

Programele de pregătire prin care un angajat al organizaţiei poate trece succesiv sunt: 

 program de formare pe postul ocupat; 

 program de perfecţionare pe postul ocupat; 

 program de perfecţionare în vederea promovării într-un post superior. 

 

Controlul programelor de pregătire. 

Constă în măsurarea abaterilor (de la obiectivele stabilite) înregistrate pe parcursul derulării 

programelor de pregătire şi, pe această bază, evaluarea eficacatăţii programelor respective. 

Controlul se desfăşoară continuu, în trei perioade: 
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 pe parcursul derulării programului, având un caracter corectiv; 

 la sfarşitul programului, candare un caracter constatativ, urmărandsă evidenţieze nivelul 

de cunoştinţe dobIndit de participanţi; 

 în perioada ulterioară încheierii programului, candare ca obiect evaluarea modificărilor 

de competenţă, a aptitudinilor participanţilor la program. 

 

Evaluarea programelor de pregătireprofesională 

Evaluarea este deseori dificilă, întrucateste greu de stabilit obiective măsurabile şi de cules 

informaţii relevante privând rezultatele înregistrate. În mod frecvent, pentru aprecierea programelor de 

pregătire profesională se recurge la: investigarea impresiilor participanţilor la pregătire; testarea nivelului 

de pregătire al cursanţilor; evaluarea eficienţei activităţii de pregătire prin compararea costurilor cu 

efectele obţinute. 

Metodele şi tehnicile de formare şi perfecţionare utilizate în programele de pregătire profesională 

sunt numeroase; alegerea unei anumite metode depinde de obiectivele urmărite, demărimea şi 

componenţa grupului ce va urma pregătirea şi de rezultatele financiare disponibile pentru această 

activitate. 

 

Metode de pregătire a forţei de muncă 

 

În funcţie de locul unde se desfăşoară, pregătirea profesională poate fi: 

Pregătire în afaraorganizaţiei. 

Este asigurată de instituţii specializate (centre de formare) în care sunt organizate cursuri de 

calificare, având scopul de a califica în diferite meserii un anumit număr de persoane. 

Motivele recurgerii la pregătirea în afara locului de muncă sunt, în principal, determinate de: 

 apariţia unei nevoi de instruire care nu poate fi satisfăcută prin pregătirea la locul de 

muncă; 

 nevoia dobândirii unor aptitudini elementare, în cazul persoanelor proaspăt angajate sau 

al celor ce li s-a modificat postul; 

 nevoia dobândirii aptitudinilor necesare pentru utilizarea unor maşini şi utilaje care nu 

sunt disponibile sau nu pot fi scoase din circuitul productiv în vederea instruirii 
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angajaşilor la locul de muncă; 

 existenţa unui număr mare de angajaţi care justifică organizarea unor cursuri speciale.  

Avantajele pregătirii în afara locului de muncă: 

 pregătirea făcută de un instructor specializat se situează la standarde calitative înalte; 

 poate fi utilizat echipament special, simplificat dacă este necesar, 

 stagiarul poate învăţa în cadrul unor etape planificate atent, folosindu-se exerciţii speciale, 

de natură să conducă la o specializare bună; 

 termenul lung de instruire poate fi mai puţin costisitor, deoarece permite angajaţilor să 

atingă standarde înalte de calificare; 

 stagiarul nu este constrâns de sistemul de plată după rezultate; 

 sistemul de învăţare nu este gălăgios, periculos sau expus comentariilor celorlalţi angajaţi; 

 stagiarul va învăţa metode corecte de la cine trebuie şi cum trebuie; 

 nu se aduc pagube echipamentelor valoroase şi nici nu se vor produce rebuturi; 

 este mai uşor să se calculeze costurile pregătirii, deoarece aceasta are un conţinut distinct, 

spre deosebire de pregătirea la locul de muncă. 

 

 

Dezavantaje: 

 costul ridicat al instruirii separate, al echipamentelor şi instructorilor poate fi justificat 

numai dacă programele sunt regulate şi participă un număr mare de stagiari; 

 uneori este dificil transferul cunoştinţelor, candstagiarul trece de la echipamentele de 

pregătire teoretică la cele de producţie, de la mediul şcolar la cel de producţie; 

 nici o formă de instruire nu se poate face în totalitate în afara organizaţiei, find anumite 

aspecte ale activităţii care nu pot fi învăţate decatîn condiţii normale de lucru; 

Pregătirea în cadrul organizaţiei. 

Principalele metode de pregătire în cadrul organizaţiei sunt: 

Calificarea la locul de muncă. Îmbină pregătirea teoretică (cursuri intensive de 120- 180 ore) cu 

pregătirea practică, prin muncă. La încheierea stagiului se susţine examen de verificare a cunoştinţelor 

asimilate. 

Instruirea (iniţierea) la locul de muncă. Este o metodă utilizată pentru acumularea de cunoştinţe 
81 

 



 
şi dobIndirea de aptitudini practice de către personalul recrutat în vederea angajării în locuri de muncă 

temporare (în unităţi cu activitate sezonieră, turism, comerţ, etc.) sau în posturi permanente cu grad redus 

de dificultate a sarcinilor. 

 

Instruirea trebuie să se prezinte ca o relaţie directă (între instructorul specialist şi persoana care 

se instruieşte), lipsită de formalism, prin care se pot obţine rezultate bune (dacă persoana care instruieşte 

are motivaţia, calităţile şi cunoştinţele necesare), deoarece corecţia erorilor se face pe loc şi se lucrează 

cu cazuri reale şi în condiţii reale. 

Avantajele pregătirii la locul de muncă: 

 timpul şi costurile programelor de instruire se reduc cu cel puţin 50%; 

 costă mai puţin decatinstruirea efectuată în afara locului de muncă, deoarece foloseşte 

echipamentul normal din dotare; 

 calitatea şi cantitatea muncii efectuate de angajaţi cresc cu cel puţin 10%; 

 instruirea se efectuează pe echipamentele folosite apoi în activitatea obişnuită de 

lucrătorul stagiar; 

 este evitată utilizarea inadecvată a utilajelor, materialelor şi echipamentelor de lucru; 

 nu este necesar transferul în practică al problemelor învăţate; 

 stagiarul este integrat de la început în mediul productiv; 

 creşte siguranţa în muncă şi se reduce numărul accidentelor, angajaţii folosind metode 

 şi procedee de lucru mai sigure; 

 nu este necesară ajustarea sau adaptarea problemelor învăţate în activitatea practică; 

 se îmbunătăţeşte starea de spirit a oamenilor, cooperarea dintre compartimente şi nivelul 

motivării. 

Dezavantaje: 

 instructorul poate fi slab pregătit sau este posibil să nu aibă timp suficient pentru a instrui 

corespunzător; 

 inexistenţa unui sistem de plată după rezultate va descuraja probabil instructorul, dar şi 

pe stagiar; 

 pot apărea pierderi materiale şi irosirea timpului de lucru; 

 pot fi afectate echipamente valoroase 
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 instruirea se desfăşoară în condiţii de muncă adeseori stresante, în gălăgie, aglomeraţie, 

confuzie, etc. Ceea ce poate expune stagiarul la comentarii din partea celorlalţi angajaţi; 

 nu se pot transmite cunoştinţe teoretice, aşa cum se realizează în cazul instruirii din afara 

organizaţiei. 

 

Metode şi tehnici deperfecţionare 

 

În funcţie de locul de desfăşurare, perfecţionarea profesională a personalului poate fi: 

Perfecţionare la locul de muncă, careinclude: 

Demonstraţia, în cadrul căreia se explică şi se arată cum trebuie executate diferite lucrări sau 

operaţii noi cu grad ridicat de dificultate; 

Îndrumarea, care se realizează prin discuţii, având drept scop transmiterea de informaţii 

suplimentare, necesare îndeplinirii unor sarcini; 

Rotaţia pe posturi, presupune trecerea uuui angajat prin mai multe posturi, din acelaşi 

compartiment sau din compartimente diferite; 

Coaching-ul reprezintă abordarea pozitivă privând rolul manegerilor în performanţa angajaţilor. 

Este o metodă de îmbunătăţire a performanţei pe post prin încurajarea angajatului să-şi asume 

responsabilitatea pentru propriile performanţe. În timpul coaching-ului, angajatul este tratat de către 

manager ca un partener în atingerea obiectivelor organizaţiei. 

Mentoringul. Mentorul are rolul de a furniza sprijinul de care are nevoie colegul mai tânăr, 

ajutIndu-l să înţeleagă mai bine organizaţia, oferand u-i oportunităţi pentru a-şi demonstra calităţile, 

pentru a fi cunoscut şi apreciat. 

Participarea la şedinţe. Considerandşedinţa ca o activitate în echipă, în cadrul căreia au loc 

schimburi de informaţii, de idei asupra modului de soluţionare a problemelor, participanţii îşi pot forma 

o imagine mai complexă despre firmă şi despre problemele acesteia. 

Perfecţionarea în afara locului de muncă se poate realizaprin: 

Cursuri de pregătire organizate de instituţiile de învăţământ superior. Unele organizaţii asigură 

unora din angajaţii lor stagii de perfecţionare, de durate diferite, în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior (cursuri post-universitare, doctorat, cursuri de 1-3 luni la instituţii specializate). 

Prelegeri. Acestea presupun un transfer de informaţii (având un conţinut şi o durată determinată) 
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de către un auditoriu. 

Simpozioanele pot aborda o gamă largă de probleme. Ele se organizează pentru grupuri de cel 

mult 20 de persoane (un număr mai mare de participanţi nu este un cadru propice de participare activă 

la dezbateri). Simpozionul este o metodă mai eficientă decat prelegerea (datorită participării directe, 

active a membrilor grupului la dicuţii), dar mai costisitoare (necesită mai mult timp, putând dura cateva 

zile). 

Metoda studiilor de caz reprezintă descrierea istoriei unei întâmplă ri sau a unei grupe de 

circumstanţe concrete, relevatoare pentru producerea unei situaţii, cu scopul diagnosticării cauzelor care 

au determinat-o. Studiul de caz este o metodă de perfecţionare foarte răspândită şi agreată, întrucatoferă 

participanţilor posibilitatea de a-şi exprima liber opiniile, fiind scutiţi de presiunea evenimentului însine. 

Metoda de „învăţare din acţiune” (action-learning). Face parte din categoria studiilor de caz 

vii. Participanţii sunt rugaţi să selecteze o problemă din organizaţia lor, să scrie un studiu de caz asupra 

problemei alese, după care se reunesc în grup cu ceilalţi participanţi care au probleme similare şi dezbat 

problemele concrete ridicate de fiecare dintre ei. Action-learning se foloseşte cu precădere pentru 

pregătirea managerilor. Această metodă se bazează pe principiul că cel mai eficient mod de a învăţa să 

acţioneze ca un manager este acţionând nu ascultInd prelegeri despre cum trebuie să acţionezi. 

Metoda jocului de roluri este folosită pentru a dezvolta şi consolida aptitudinile necesare în 

situaţiile care presupun relaţii interpersonale (intervievare, vânzare, conducerea unui grup de muncă). 

Spre exemplu, acelaşi cursant poate interpreta odată „rolul” managerului şi apoi „rolul” liderului 

de sindicat; cu această ocazie el poate să-şi examineze atat modul propriu de a acţiona pe postul său, dar 

poate să înţeleagă mai bine şi punctul de vedere al „adversarului”. 

Importanţa programelor de pregătire şi perfecţionare a personalului este recomandată de toate 

firmele de succes. Experienţa acestor firme a conturat pe plan mondial o serie de modele de pregătire 

profesională; adoptarea şi aplicarea lor este însă condiţionată de specificul organizaţiei, tipul de mediu 

în care acţionează şi contextul în care este relevată necesitatea pregătirii. 

 

Stadiul actual al pregătirii şi perfecţionării forţei de muncă în organizatie: 

 

Instruirea este o problemă complexă; în managementul resurselor umane; ea se referă la 

menţinerea şi sporirea performanţelor personalului şi este considerată ca un sistem de influenţă 
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organizată a cunoştinţelor generale şi specifice ale angajatului şi de formare a capacităţi lor intelec- tuale, 

aplicative şi practice ale acestuia în condiţiile firmei respective. 

Procesul de instruire este util pentru noii angajaţi, la începutul activităţii lor, candaceştia necesită 

un volum suplimentar de cunoştinţe faţă de cel pe care îl au, dar şi mai tarziu, candconţinutul muncii pe 

care o desfăşoară suferă modificări ce presupun cunoştinte noi. 

Instruirea este, în ultimă instanţă, o investiţie în forţa de muncă, iar efectele ei se concretizează 

în creşterea moralului angajaţilor, a încadrării lor în firmă şi în final, creşterea productivităţii muncii. 

Un aspect important de menţionat se referă la faptul că noii angajaţi învaţă mult mai repede şi 

mai uşor cunoştinţele noi impuse de muncă, decatangajaţii cu vechime şi experienţă care renunţă greu la 

nişte deprand eri deja formate şi fixate. 

Pentru a realiza instruirea, trebuie ca managerul să cunoască mai întIi care sunt nevoile de 

instruire a personalului din firmă, în funcţie de care va adopta metodele de instruire adecvate. 

Prezentăm cateva din procedeele de stabilire a necesităţilor de instruire. 

Analiza personalului. Angajaţii firmei sunt rugaţi să descrie detaliat ce probleme apar în munca 

pe care o îndeplinesc şi ce soluţii propun pentru a le rezolva. În acest fel se observă ce cunoştinţe şi 

deprand eri profesionale le lipsesc angajaţilor pentru a depăşi situaţiile grele. Pe baza acestor informaţii 

se elaborează programe speciale de instruire a angajaţilor respectivi. 

Analiza cerinţelor profesiei. In fişa de descriere a postului se prezintă cunoştinţele şi îndemInarea 

angajatului acelui post, pentru a-şi desfăşura munca în condiţii optime. Dacă examanareaangajatului 

evidenţiază lipsuri în cunoştinţe sau deficienţe în deprand eri, acesta va fi cuprins într-un program de 

instruire pentru completarea cunoştinţelor şi depranderilor necesare. 

Evaluarea performanţei. Acest procedeu presupune stabilirea corectă a performanţei standard 

pentru fiecare post de lucru care exprimă rezultatul optim, posibil de realizat pe acest post. Prin 

compararea performanţei standard cu performanţa individuală a angajatului se pot constata lipsuri care 

impun anumite cerinţe de instruire. 

Analiza organizaţională. Este un procedeu care constă în măsurarea eficienţei în toate domeniile 

de activitate şi cauzele nerealizării acesteia. Dacă se constată că la originea nerealizării se află angajaţii, 

aceştia vor fi incluşi în programe de instruire specifice. 

În ultimii ani s-au petrecut schimbări fără precedent în economia romInească: de la introducerea 

tehnologiilor avansate, la modernizarea condiţiilor de lucru, panăla adoptarea unui management cu totul 
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nou, capabil să facă faţă unor presiuni tot mai puternice externe, din partea concurenţei, dar şi interne, 

din partea angajaţilor. În competiţia tot mai strânsă , succese evidente au înregistrat însă nu atat 

organizațiile care au reuşit să ţină pasul cu tehnologia, catcele preocupate deopotrivă şi de valorizarea 

capitalului uman. 

Rezultatele demonstrează că managerii care au descoperit, prin reînnoirea sistemelor de gestiune 

a resurselor umane, cum să ridice nivelul de competenţă al salariaţilor, au reuşit să facă mai uşor faţă 

provocărilor sau crizelor economice. 

 

Perfecţionarea personalului 

În strânsălegatură cu activitatea de instruire se desfăşoară activitatea de perfecţionare a pregătirii 

personalului, prin care desemnăm ansamblul proceselor prin intermediul cărora salariaţii firmei îşi 

îmbogăţesc, de regulă pe baza frecventării unor programe special organizate de unitate, volumul de 

cunoştinţe, metode, aptitudini, deprand eri şi comportamente în domenii în care au deja o calificare de 

bază, în vederea realizării la un nivel superior a obiectivelor şi sarcinilor ce le revin. 

Şi necesitatea perfecţionării personalului se manifestă atunci candmodul de înţelegere, calitatea 

sau atitudinea cerute pentru ocuparea unui post nu sunt în concordanţă cu cele detinuţe de persoana care 

ocupă postul sau de persoana care urmează să-1 ocupe. De regulă, în cadrul unei firme există atat posturi 

ce presupun salariaţi cu bogate cunoştinţe de specialitate, precum şi posturi complexe care trebuie 

ocupate de oameni având nu numai calitatea de buni specialişti, ci care să înţeleagă, în acelaşi timp, care 

sunt principiile de bază şi conceptele specifice muncii în care sunt implicaţi. 

In analiza şi stabilirea necesităţilor de perfecţionare trebuie să se ţină seama de: 

 structura firmei, serviciile pe care le oferă; 

 fişele posturilor şi condiţiile de încadrare; 

 date privând studiile şi nivelul de instruire a personalului. 

Datele astfel culese permit realizarea unei imagini cu privire la cerinţele actuale şi cele viitoare 

de perfecţionare a personalului firmei. După identiticarea şi analiza necesităţilor dc perfecţionare se poate 

trece la determinarea priorităţilor de perfecţionare. 

Planurile de perfecţionare trebuie să conţină urmatoarele elemente: 

 tipul perfecţionării necesare; 

 modul de realizare a perfecţionării; 
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 perioadele de timp în care va fi desfăşurată perfecţionarea; 

 persoanele ce vor realiza perfecţionarea; 

 locul de desfăşurare al perfecţionării; 

 costul realizării perfecţionării. 

Prin evaluarea perfecţionării se obţine un feed-back privând rezultatele concrete care pot folosi 

la îmbunătăţirea sau deteminarea valorii acesteia. 

Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează prin instituţiile de învăţământ 

superior, firme private sau publice de pregatire a personalului, care realizează cursuri sau programe 

proprii, special organizate în cadrul lor. 

Programele de perfecţionare, indiferent de locul organizării, în funcţie de eşalonarea realizării, se 

împart în continue şi discontinue. Programele continue se desfăşoară într-o singură perioadă fără 

întreruperi, fiind utilizată îndeosebi pentru fomarea de specialişti. Avantajele lor principale sunt: 

 concentrarea cursanţilor asupra conţinutului procesului de pregătire; 

 continuitatea procesului de învăţare şi facilitarea unui larg schimb de opinii între 

participanţi. 

Pregătirea profesională este un proces continuu şi relativ costisitor. Măsurarea corectă a costurilor 

şi evaluarea beneficiilor sunt procedee dificile care presupun luarea în considerare a nenumărate 

elemente şi efecte de natura diferită. În toate cazurile însă, instruirea nu va da rezultatele dorite decatdacă 

se va baza pe necesităţile reale ale organizaţiei şi individului. 

 

 

Aplicații și studii de caz: 

 

1Studiu de caz: 

Jim Wayne, preşedintele firmei Doors are următoarea problemă: deşi le spune angajaţilor săi cum 

să-şi facă treaba, ei lucrează invariabil „după capul lor", departe de modul în care a hotărIt el. În acest 

context, apar certuri frecvente între Jim, salariaţi şi şefii de departament. De pildă, în departamentul de 

proiectare a uşilor, proiectanţii ar trebui să colaboreze cu arhitecţii, conform unor specificaţii prestabilite. 

Proiectanţii greşesc invariabil. Ei proiectează uşile folosind o mare cantitate de oţel („deşi nu fac 

rachete", ca să-l catăm pe Jim), crescandinutil şi semnificativ costurile de producţie. Aceleaşi probleme 
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apar şi în alte departamente. 

Procesul obişnuit de pregătire a personalului la Doors se derulează cu sincope pentru că nici un 

departament nu are vreun manual de pregătire profesională, şi numeroase fişe de post sunt neactualizate. 

Pregătirea noilor angajaţi se face exclusiv la locul de muncă. De obicei, persoana care urmează să 

părăsească compania îl pregăteşte pe noul angajat, într-un interval de una-două săptămâni. Dacă 

angajatul a părăsit deja Doors, personalul nou este pregătit de alţi salariaţi care au ocupat ocazional postul 

respectiv. În esenţă, procesul de pregătire se desfăşoară la fel în toate departamentele companiei - pentru 

maşinişti, secretare, funcţionari etc.  

Întrebări: 

1.Explicaţi de ce angajaţii de la Doors lucrează „după capul lor". 

2.Ce rol joacă fişa postului în pregătirea personalului? 

2. Explicaţi detaliat cum poate fi îmbunătăţit procesul de pregătire a resurselor umane în 

această companie. 

 

 

3.Studiu de caz: 

George şi Mihai au aceeaşi vârstă şi sunt colegi la un institut de biochimie, care a primit 

numeroase recunoaşteri internaţionale pentru descoperirile în domeniu realizate aici. AmIndoi sunt 

cercetători principali gradul III. George are o vechime în domeniu de 6 ani, iar Mihai de 7 ani. În institut 

apare o oportunitate - se eliberează un post de cercetător principal gradul II (nivelul imediat superior 

celor doi), post ce poate fi ocupat de persoane cu o experienţă de 7 ani în domeniu sau, în cazuri 

excepţionale, de persoane cu o vechime mai mică de 7 ani dar mai mare de 4 ani, însă care au obţinut 

rezultate deosebite. O astfel de situaţie ieşită din comun o avea George, care în anul anterior făcuse nişte 

descoperiri cu totul remarcabile în domeniul biochimiei, descoperiri pe baza cărora putea fi eradicată o 

boală cu care omenirea se luptă de mult timp. 

Şeful celor doi este pus într-o situaţie dificilă, neştiind cui să acorde postul, în condiţiile în care 

fiecare din cei doi se consideră îndreptăţiti să-l primească, iar în cazul în care nu se întâmplă  aşa, cel 

nepromovat ameninţă cu darea demisiei, ceea ce ar însemna o mare pierdere pentru institut. 

Responsabilul cu resursele umane vine cu propunerea fie de a angaja pe cineva din afară, fie de a lichida 

postul liber, sperandca în acest caz celor doi colegi nu le va fi afectat orgoliul şi vor renunţa la ideea de 
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a-şi da demisia. 

Întrebări: 

1. Ce decizie aţi lua, dacă aţi fi în locul şefului celor doi cercetători? 

2.Ce atitudine aţi adopta, dacă aţi fi în locul lui George sau al lui Mihai şi nu aţi fi promovat, fie 

pentru că a fost promovat colegul, fie cineva din afară, fie a fost lichidat postul? 

3.Există o problemă legată de management în Institutul de Biochimie? 
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Capitolul 7. LEADERSHIP 

Lideri şi leadership 

Organizaţiile nu pot funcţiona în lipsa liderului. Sunt asemenea automobilelor: nu merg singure decatla 

vale. Pentru a funcţiona au nevoie de oameni, şi nu orice fel de oameni, ci de oamenii potriviţi, instruiţi, cu 

anumite capacităţi . Organizaţiile devin posibile cu concursul mai multor oameni; ei trebuie să posede 

numeroase specializări iar reuşitele depind de modalităţile în care ei se manifestă. Manifestările oamenilor 

au consecinţe care decurg din competenţele lor, dar şi din atitudinile lor faţă de cerinţele 

organizaţiei.Organizaţiile au nevoie de lideri. ”Performanţele unei organizaţii depind în mare măsură de 

profesionalismul şi calităţile umane ale conducătorului”. Acţiunile tip lider emerg în condiţiile în care 

deciziile afectează oamenii iar constrIngerile se dovedesc doar parţial utile; prin ele se speră ca oamenii să 

fie dirijaţi conform intereselor decidenţilor, ca ei să fie favorabili acţiunilor care sunt stabilite, să participe 

la ele chiar cu entuziasm şi abnegaţie. 

Activitatea pe care ei o depun este ceea ce noi numim leadership. Dar eficienţa acestuia este direct 

proporţională cu pregătirea adecvată a liderului. 

Liderul – abordări teoretice.  

Liderii, despre care se spunea că sunt „neguţători ai speranţei”, sunt acele persoane care ocupă poziţia 

centrală în cadrul unui grup, având influenţa cea mai mare în mobilizarea şi focalizarea eforturilor 

membrilor grupului în direcţia realizării sarcinilor comune. Liderul este „persoana care administrează 

(conduce) ori îndrumează (dirijează) pe alţii”, acea persoană care exercată puterea au o mare influenţă în 

cadrul unor grupuri sociale de diverse mărimi (societăţi, naţiuni, comunităţi, organizaţii, grupuri mai mici, 

etc.); persoana care obţine rezultate remarcabile cu o Eficacitate sigură în oricare domeniu de activitate, 

indiferent de obstacolele care îi stau în faţă. 

În sociologie se face distincţie între liderul formal (desemnat, oficial, instituţional), persoana desemnată 

cu funcţia de conducere pe cale instituţională şi liderul informal (spontan, neoficial), respectiv persoana 

care exercată cea mai mare influenţă în cadrul grupului. Pentru realizarea de performanţe ridicate şi 

asigurarea unui climat generator de satisfacţii este nevoie ca liderul formal să coincidă cu liderul informal. 
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Termenul leadership exprimă, în limba engleză, acel gen de relaţii care se pot contura în organizările 

sociale candun om, de regulă cel cu funcţii de conducere, acţionează întru influenţarea atitudinilor şi 

manifestărilor mai multor oameni cu scopul de a fi urmat sau de a obţine anumite rezultate. Astfel de relaţii, 

dacă sunt reuşite, fac din cel care le dirijează un lider. Cu alte cuvinte, pentru ca un conducător dintr-o 

organizare socială să fie şi lider el trebuie să-şi asume un astfel de rol şi să reuşească.  

Dificultatea liderului decurge îndeosebi din faptul că el trebuie să influenţeze modalitatea de a procesa 

informaţii a oamenilor-ţintă. Pentru ca oamenii să adopte atitudinile pe care liderul le consideră dezirabile, 

el trebuie să influenţeze moralitatea, afectivitatea, sensibilitatea estetică, posibilităţile de gândire şi chiar 

masculinitatea sau feminitatea celor ce fac obiectul intervenţiilor sale. Deci asumarea rolului de lider 

presupune o anume competenţă în domeniu, dar şi ca socializarea oamenilor-ţintăsă posede anumite 

caracteristici, încatsă fie sensibili la astfel de acţiuni, să fie influenţabili. 

Liderul care reuşeşte să obţină participarea afectivă totală şi voluntară (necoercativă) a membrilor 

organizaţiei sale este un lider autentic, iar serviciul pe care-l prestează este unul de leadership. Calităţile 

personale ale liderului, leadershipul, motivaţia în muncă şi comunicarea sunt semnificative în realizarea 

coordonării subordonaţilor. 

Leadershipul este procesul complex prin care are loc ghidarea, orientarea şi antrenarea unui grup, 

prin mijloace necorective, într-o direcţie care va conduce la realizarea intereselor pe termen lung ale 

grupului însuşi. 

Calitatea leadershipului este influenţată de abilitatea liderului de a-şi însuşi sursele puterii şi de 

modul în care ei utilizează această putere în procesul influenţării comportamentului celor ce-i urmează. 

Puterea în sine provine, în ultimă instanţă din dorinţa şi voinţa subordonaţilor de a urma direcţia indicată de 

lider şi din abilităţile liderului de a satisface nevoile subordonaţilor. 

Procesul de leadership este de neconceput fără prezenţa şi acţiunea liderilor pe toate nivelele 

structurii organizaţiei. Liderii sunt persoanele care se cunosc pe ei înşişi şi lumea înconjurătoare prin 

învăţare. Ei ştiu: cine sunt, ce forţe şi slăbiciuni au, cum să-şi utilizeze forţele şi să-şi compenseze 

slăbiciunile, ce şi de ce doresc ceea ce doresc, cum să comunice altora ce doresc, cum să obţină cooperarea 

şi sprijinulaltora în realizarea scopurilor lor. 
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Contribuţia liderului la procesul de leadership este prezentată de personalitatea, motivaţiile, 

conceptele şi legitimarea lui. 

În literatura de specialitate există multe preocupări pentru a caracterza liderii. Astfel, în concepţia 

lui Warren Bennis, un lider este prin definiţie uninovator. El face lucruri pe care alţi oameni nu le-au făcut 

sau nu le fac. El face lucrurile înaintea altora. El face lucruri noi. El face noi lucurile vechi. Având învăţătura 

trecutului, el trăieşte în prezent, cu un ochi în viitor. „Pentru a face asta, liderul trebuie să gIndească şi cu 

emisfera dreaptă şi cu cea stIngă a creierului. El trebuie să fie intuitiv, să aibă abilitatea conceptualizării şi 

sintetizării, să fie artist”. 

Tot Warren Bennis, în urma unui studiu efectuat de-a lungul a mai mulor ani asupra a nouăzeci de 

firme americane de succes, a concluzionat că ceea ce liderii acestora aveau în comun erau următoarele 

calităţi: 

• persoană plăcută, un bun comunicator; 

• capacitate a de autocunoaştere şi autoconducere, de a inspira încredere. 

Liderul este văzut ca un transformator al organizaţiei, o persoană capabilă să provoace schimbări 

datorită unei motivaţii pozitive. Pentru aceasta, liderul trebuie să aibă calitatea: 

• de a crea o viziune nouă şi irezistibilă; 

• de a dezvolta angajamentul faţă de noua viziune; 

• de a instituţionaliza noua viziune 

Literatura de specialitate, sub influenţa experienţei managementului japonez, sugerează ca sunt 

importante pentru un lider următoarele capacităţi : 

• de a şti cum să-i împuternicească pe subordonaţi; 

• de a fi în măsură să identifice căile prin care organizaţia să-şi poată monitoriza performanţa. 

Între calităţile caracteristice liderilor pot fi menţionate: 

• cunoaşterea grupului şi a sectorului de activitate (mediul intern şi extern, tehnologii, 

personalităţi cheie, stimulente care motivează fiecare individ); 
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• relaţii în societate şi în sectorul de activitate; 

• reputaţie şi antecedente privând succesele anterioare; 

• aptitudini şi competenţe (capacitate a de analiză, raţionamente sigure, gândire strategică şi 

multidimensională, facultatea de a crea relaţii bune de muncă, mobilitate faţă de alţii, înţelegerea 

naturii umane); 

• calităţi personale (onestitate, integritate); 

• motivare puternică pentru a deveni lideri. 

Unele dintre aceste calităţi se pot forma, fiind educabile. 

Liderii care acţionează într-un mediu multicultural le-ar fi utile următoarele însuşiri şi aptitudini: 

• carismă; 

• aptitudini pentru munca în echipă; 

• deschidere faţă de schimbare; 

• interes faţă de viaţa politică şi socio-economică a altor ţări; 

• capacitate a de a lega relaţii bune cu oameni aparţinând altor culturi; 

• aptitudini pentru o bună comunicare non-verbală; 

• înţelegerea impactului pe care îl are specificul cultural asupra funcţionării oamenilor şi interes faţă 

de acest subiect; 

• disponibilitatea de a auzi şi de a înţelege şi alte păreri; 

• oarecare influenţă într-o limbă străină; 

• uşurinţă în abordarea unor ambiguităţi culturale; 

• capacitate a de a lucra bine într-o echipă multiculturală; 

• disponibilitate pentru asumarea riscurilor, atunci candcâştigurile potenţiale sunt mari; 

• bună toleranţă faţă de situaţiile frustrante şi ambigue; 

• adaptabilitatea la situaţiile noi; 

• orientare internă (percepţie şi control asupra propriei vieţi). 

Pentru a fi un adevărat lider este necesară o orientare a gIndirii şi acţiunii în scopul obţinerii unor 

rezultate notabile cu o Eficacitate sigură, în orice domeniu, indiferent de obstacole şi fără a înceta să fie 
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atent faţă de oameni. Liderii trebuie să stimuleze şi să folosească creativitatea şi inventivitatea oamenilor 

din organizaţiile lor. Ei trebuie să-şi motiveze subordonaţii să depună efortul de care mai e nevoie: să-i 

inspire şi să-i mobilizeze. 

Aptitudinile liderului, privite ca însuşiri, caracteristici înăscute şi dobIndite de acesta, pot fi grupate 

după natura lor astfel: 

Aptitudini tehnice – foarte concrete, dezvoltate şi accentuate în procesul instruirii liderului. Ele îi 

permit vehicularea unor metode, tehnici specifice, procedee ale domeniului pe care-l coordonează. De 

asemenea, ele îl ajută în identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor tehnice ale subalternilor. 

Aptitudini de iniţiere – dezvoltări şi finalizări ale unor relaţii umane necesare manifestării relaţiilor 

cu resursa vitală a organizaţiei: oamenii. Ele permit liderului să imprime oamenilor motivaţii, să mInuiască 

conflictul şi să coordoneze munca în grup; 

Aptitudini de conceptualizare, care reflectă abilitatea liderului de a percepe şi înţelege organizaţia 

ca întreg, dependenţele dintre părţile şi funcţiile ei, de a diagnostica şi evalua diferite tipuri de probleme. 

Ele implică procesul gIndirii sistematice; 

Aptitudini de comunicare, ce sintetizează capacitate a liderului de a recepta şi transmite informaţii, 

gInduri, sentimente şi atitudini (scrise, orale, nonverbale). 

Un lider trebuie să aibă şi carismă, abilitatea de a obţine o loialitate puternică şi devotament de la 

subordonaţi astfel să se exercate o puternică influenţă asupra lor. Carisma este abilitatea unei persoane de a 

inspira sau a amplifica implicarea altor persoane în derularea anumitor acţiuni. Elementul carismatic al 

conducerii este ceea ce îi vrăjeşte pe oameni. Carisma este baza influenţei pe care o are un lider veritabil. 

Prin contrast, managerii se bazează, în exercitarea puterii şi autorităţii, mai degrabă pe poziţia lor ierarhică. 

Carismaeste o emanaţie specifică, proprie liderilor de succes, ce explică în mare măsură de ce sunt 

urmaţi în realizarea idealurilor şi acţiunilor demarate de un număr mare de persoane. Aproape toţi 

conducătorii renumiţi de ţări sau mari organizaţii au posedat carismă la un nivel înalt. Carisma presupune 

determinarea de a pune sub semnul întrebării un status-quo. Un individ carismatic îşi formulează 

nemulţumirea faţă de situaţia prezentă, nu ia situaţia în care se află ca pe un lucru de la sine înţeles ci îşi 

pune întrebări, făcand u-i pe cei din jur să gIndească. Simpla exprimare a nemulţumirilor nu poate duce 

grupul prea departe, drept pentru care liderii carismatici dau şi alternative viabile. Trecerea la acţiune cere 

şi speranţa într-un nou început. Carismaticii le dau oamenilor ecea speranţă, creIndu-le o nouă ţintă. Ei ştiu 

cum să proiecteze imagini convingătoare ca să-şi mobilizeze oamenii, şi să-i convingă prin ceremonii, 
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simboluri şi puneri în scenă. În plus, mInuiesc cu măiestrie limbajul, găsesc analogii sau metafore potrivite 

şi ştiu să folosească ironia. Simbolistica limbajului este folosită şi de mulţi politicieni. Charles de Gaulle 

spunea „Franţa a pierdut bătălia, dar n-a pierdut şi războiul”; Francklin Roosevelt afirma: „singurul lucru 

de care trebuie să ne fie frică este frica însăşi”. 

Carisma este un termen derivat din greceşte, dintr-un cuvInt cu sensul de „dăruit” sau „favorizat”. 

Indivizii carismatici au fost portretizaţi de-a lungul isoriei ca având calităţi personale care le dau o putere 

extraordinară în a-i influenţa pe alţii. Ei tind să ceară devoţiune şi loialitate puternice şi aceasta inspiră o 

dăruire entuziastă şi un mare efort îndreptat spre îndeplinirea misiunii aleasă de lider. 

Liderii carismatici se pricep foarte bine şi să creeze alianţe, ştiu ce să facă pentru ca interlocutorii 

lor să se simtă preţuiţi, ştiu să scoată în evidenţă un individ sau un grup ales dintre cei mulţi pentru 

consideraţii speciale. Se arată empatici în toate acţiunile lor. De asemenea, reuşesc să dea oamenilor un 

exemplu bun, fideli propriilor declaraţii despre aşteptările organizaţiei. 

Se pare că ivirea carismei este o funcţie complexă de trăsături, comportamente şi capacitate a de a 

fi la locul potrivit, la timpul potrivit. Trăsăturile proeminente cuprindîncrederea în sine, spiritul dominator 

şi fervoarea propriilor convingeri. Carismaticii acţionează adesea astfelt încatsă creeze impresia succesului 

şi realizărilor personale. Au mari aşteptări de la performanţele subordonaţilor şi în acelaşi timp îşi exprimă 

încrederea în capacitate a lor, ceea ce consolidează stima acestora faţă de ei înşişi. Obiectivele propuse de 

liderii carismatici au deseori o tentă morală sau ideologică. 

Trebuie să menţionăm că şi carisma are partea sa întunecată, care se vede atunci candliderul 

carismatic abuzează de puterea sa din raţiuni pur personale. Astfel de oameni exploatează nevoile 

subordonaţilor pentru a urmării obiective nesăbuite. Un exemplu de abuz de carismă este Adolf Hitler. 

Conform rezultatelor cercetărilor efectuate, subordonaţii percep liderii carismatici ca fiind deosebit 

de eficienţi în stimularea atat a eforturilor catşi a satisfacţiei profesionale. 

Privitor la lideri, frecventă este întrebarea dacă ei sunt născuţi sau sunt formaţi. Răspunsul este 

că liderii au capacităţi înăscute dar care sunt înnobilate prin educaţie. Liderul devine prin educaţie: inductiv, 

dinamic în gândire , dotat cu capacitate a de înţelegere, un om al ideilor, un om cu vederi largi, profund, 
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activ, preocupat de întrebări, strateg, explorator (vizionar), inovator, proactiv, orientat spre viaţă, generator 

de schimbare, atent la conţinut, flexibil, tentat de risc, imaginativ. 

Prestigiul liderului se creează numai şi numai prin muncă, inteligenţă, prin perseverenţă, 

consecvenţă şi prudenţă. Prin tact şi fermitate, prin fructificarea la maximum a propriilor calităţi şi prin 

înăbuşirea propriilor defecte. Calităţile personale cultivate îl duc la succes numai în măsura în care defectele 

de personalitate pot fi înăbuşite prin autocontrol şi stăpnire de sine. 

Orice carieră şi în general cariera unui lider, depinde în mare măsură de cei din jurul nostru. Ca 

atare, succesul nostru depinde de modul în care învăţăm să îi apropiem, să-i respectăm şi să-i folosim pentru 

atingerea scopurilor. 

Dacă luăm în considerare şi acceptăm existenţa în mediile sociale a oamenilor cu capacităţi de 

raportare analitică la procesele sociale în care sunt implicaţi, pe lângăoamenii cu comportamente empirice, 

atunci acceptăm diferenţele între comportamentele oamenilor dominaţi de capacităţi de procesare 

empirice şi comportamentele oamenilor dominaţi de capacităţi de procesare analitice .În acest caz trebuie 

să se analizeze separat comportamentele oamenilor aflaţi în orizonturi diferite de interpretare. 

Organizaţiile în care sunt prezenţi liderii (formali sau informali) funcţionează ca nişte comunităţi, 

nu ca ierarhii. Ele dau autonomie membrilor lor, le oferă oportunităţi de promovare şi recompense 

motivatoare. Astfel, liderii dobIndesc cooperare voluntară a subordonaţilor în realizarea obiectivelor şi 

scopurilor organizaţiei. 

 Leadershipul în organizaţii 

Leadershipul este un subiect care a captat interesul atat marilor mase de indivizi, catşi al oamenilor 

de ştiinţă. Termenulare conotaţii ale unor imagini ce prezintă indivizi puternici şi dinamici, care conduc 

armate victorioase şi schimbă cursul istoriei naţiunilor. Fascinaţia pe care o inspiră leadershipul se poate 

datora şi perceperii acestuia ca un proces misterios, cu un puternic impact asupra vieţii indivizilor. 

1. Leadership - definire şi conţinut.  

Orice problemă poartă în sine şi oportunităţi ascunse. Capacitate a de a sesiza aceste oportunităţi şi 

curajul de a le da curs înseamnă leadership. Forţa de a articula o viziune armonioasăşi pragmatică, împletită 
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cu arta de a comunica, a convinge şi a agrega coaliţiile schimbării înseamnă leadership. Înţelepciunea de a-

ţi admite punctele slabe şi a le corecta prin învăţare continuă înseamnă leadership. 

Dacă privim de-a lungul timpului, leadershipul a fost abordat în moduri diferite. În prima jumatate 

a secolului XX se considera că posedă leadership numai persoanele care s-au născut cu el. Leadershipul era 

asociat marilor personalităţi. Concluzia pragmatică era descurajatoare: dacă nu te naşti cu talentul de 

leadership nu ai nici o şansă să devii lider. După 1950 concepţiile teoretice şi abordările pragmatice în 

această privinţă s-au schimbat substanţial. Se consideră că, deşi leadershipul presupune anumite calităţi 

native, printr-o pregătire adecvată se poate asigura realizarea unui leadership competent. Concluzia 

pragmatică este sensibil mai optimistă: printr-o pregătire adecvată orice persoană, care posedă un minim de 

calităţi, poate să ajungă în situaţia de a exercata un leadership eficace. Edificatoare pe acest plan sunt cele 

afirmate de unul dintre cei mai mari specialişti din lume în probleme de leadership, profesorul Warren 

Bennis, preşedintele Institutului de Leadership din California de Sud. În lucrarea sa "Becaming a Leader" 

afirmă răspicat: "leaderii se fac, nu se nasc". 

Rădăcina istorică a cuvântuluienglezesc "leadership" este cuvIntul anglo-saxon "lead", care 

înseamnă "cale", "drum". Verbul "leaden" înseamnă "a călători". Prin urmare, un lider (cuvInt romInizat de 

la englezescul "leader") este cel care le arată calea celorlalţi, adică îi călăuzeşte. 

Leadershipul desemnează un proces de orientare a unui grup de persoane prin mijloace în principal 

necoercative. G. A. Cole concepe leadershipul ca un proces dinamic al muncii în grup, aparţinând unei 

persoane pe o perioadă determinată de timp şi într-un context organizaţional, prin care sunt determinaţi alţi 

membrii ai grupului pentru a se angaja ei înşişi în îndeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor. 

Leadershipul s-a conturat ca o componentă majoră a managementului, prezentInd însă o 

specificatate şi autonomie aparte, având o influenţă majoră, nu rareori chiar decisivă asupra performanţelor 

organizaţiilor. Acest concept comportă o mare varietate de abordări. Potrivit specialiştilor americani de la 

mai multe universităţi constituiţi în Pan Group, leadershipul constă în abilitatea unui cadru de conducere de 

a obţine implicarea efectivă a unor persoane în implementarea unui anumit curs de acţiune. O abordare 

parţial diferită promovează specialistul Michael Frank care defineşte leadershipul ca fiind un proces de grup 

ce implică interacţiunea a cel puţin două pesoane în vederea realizării unui scop. Iar în accepţiunea lui 

Jaques Clement, leadershipul este procesul prin care o persoană stabileşte un scop sau o direcţie pentru una 
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sau mai multe persoane şi-i determină să acţioneze împreună cu competenţă şi deplină dedicare în vederea 

realizărilor. 

La baza leadershipului se află spiritul de echipă, care are un rol esenţial în Eficacitatea acestuia. 

Spiritul de echipă este definit ca starea ce reflectă dorinţa oamenilor de a gIndi, simţi şi de a se comporta 

armonizat în vederea realizării unui scop comun. 

La apariţia spiritului de echipă contribuie patru persoane prin care se realizează sinergia colectivului 

: 

• construirea încrederii între persoanele implicate; 

• stabilirea unei misiuni şi a unor scopuri clare la care aderă persoanele; 

• derularea unor procese decizionale participative; 

• motivarea puternică individuală şi de grup pentru a contribui la realizarea ţelurilor comune. 

Leadershipul este perceput ca o interfaţă între lider şi personalul care îl urmează, idee foarte bine 

ilustrată în figura de la anexa 1. Este procesul de conducere al oamenilor prin care le sunt maximizate 

rezultatele, le sunt stimulate interesul şi creativitatea pentru rezolvarea problemelor şi le este sporită 

satisfacţia. Motivarea, antrenarea şi coordonarea angajaţilor devin mult mai uşoare într-o atmosferă de 

morală şi în prezenţa unui lider capabil să insufle colaboratorilor încredere, loialitate, dăruire şi 

perseverenţă. 

După cum se observă, leadershipul se bazează mult pe cea de-a treia funcţie de bază a unui manager, 

conducerea. Majoritatea autorilor consideră că leadershipul este identic cu această funcţie, chiar dacă fac, 

în schimb, distincţie între manageri şi lideri. 

Trebuie să observăm că lidershipul este diferit de simpla conducere a unui colectiv. Probabil că 

acest fapt nu a fost acceptat datorită nesesizării unor diferenţe de nuanţă, dar şi datorită traducerii termenului 

"lidership", care în limba engleză înseamnă întradevăr doar conducere, funcţie a managementului bazată pe 

patru activităţi:  

• motivarea colaboratorilor; 

• stimularea performanţelor lor; 
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• legătura cu grupurile, procesele de grup şi conflictele apărute; 

• comunicarea. 

Esenţa mecanismului leadershipului constă în a determina să urmeze liderul persoanele capabile să 

contribuie la realizarea obiectivului avut în vedere, axioma: nu există lideri buni fără persoane de bună 

calitate care să-i urmeze, fiind punctul de plecare în înţelegerea mecanismului leadershipului. 

Sintetizat, mecanismul leadershipului se rezumă la cinci fraze: 

• pregătirea liderului pentru a-şi exercata leadershipuldin punct de vedere al stabilirii scopurilor, 

modalităţilor de realizat, al încrederii în sine şi al disponibilităţii voliţionale şi afective pentru 

derularea ansamblului de acţiuni necesare, folosind un comportament specific; 

• manifestarea de către lider a capacităţi i de a asculta şi, concomitent, de a declanşa idei şi emoţii la 

potenţialii participanţi la realizarea obiectivului urmărit; 

• conectarea scopurilor, ideilor şi opiniilor liderilor cu scopurile, ideile şi opiniile celorlalţi; 

• determinarea persoanelor de a crede, simţi şi de a se comporta la un nivel apreciabil în consonanţă 

cu punctele de vedere ale liderului; la baza acestor evoluţii şi rezultate se află capacitate a liderului 

de a-i "inspira"pe ceilalţi; 

• realizarea şi menţinerea dedicării persoanelor abordate pentru a obţine rezultate tangibile şi 

comensurabile corespunzătoare obiectivelor urmărite. 

Leadershipul este un proces complex şi foarte important, întrucat de eficacitatea lui depinde succesul 

organizaţiei. 

2. Leadership versus management 

Leadershipul ocupă un loc special în teoria managementului, fiind unul dintre cele mai frecvent 

analizate elemente şi totodată comportInd varii interpretări şi abordări ştiinţifice. Leadershipul are loc atunci 

candanumiţi indivizi exercată influenţă asupra atingerii obiectivelor de către alţii într-un context 

organizaţional; constă în abilitatea unui conducător de a obţine implicare efectivă a unor persoane în 

implementarea unui anumit curs de acţiune. 
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S-a prezentat un interes aparte pentru activitatea de conducere (leadership) precum şi pentru 

persoana celui care o realizează (liderul). Multe din cercetările făcute în acest domeniu se concentrează pe 

Eficacitatea leadershipului. Specialiştii în ştiinţe sociale au încercat să determine ce trăsături, abilităţi, 

comportamente, surse ale puterii sau aspecte situaţionale determină modul în care un lider poate să îşi 

influenţeze discipolii şi să atingă obiectivele grupului. 

Referitor la interfaţa dintre leadership şi management şi implicitdintre lider şi manager opiniile 

specialiştilor sunt împărţite. Situaţia a fost dificilă cands-a încercat individualizarea liderului şi a 

managerului printr-o serie de funcţii sau însuşiri necesare realizării acestora. Nu de puţine ori cele două 

noţiuni s-au suprapus. Warren Bennis considera că liderii în afaceri se simt confortabil acolo unde există 

ambiguitateşi haos. De asemenea, Henri Mintzberg afirma că un manager se delectează în sisteme complexe 

şi misterioase, în care ordinea este cel mai adesea absentă. Şi alţi autori considerau că nu se recomandă 

diferenţierea managementului de leadership. Totuşi cele două noţiuni nu puteau fi identice. Astfel, Jim 

Harris, coautor al volumului The Best Companies to Work in Canda, consideră că există o clară delimitare 

întrew management şi leadership. În timp ce leadershipul se ocupă cu stabilirea viziunii, a direcţiilor de 

acţiune şi a principalelor abordări umane, managementul are ca obiect de activitate operaţionalizarea 

acestora în mod eficient. 

În definirea noţiunii de management s-au întâmpinat dificultăţi datorită ipostazelor diferite în care 

ea a apărut şi a fost utilizată de-a lungul timpului. Pentru cei mai mulţi autori, noţiunea de management 

include un conţinut acţional, ea referandu-se la acţiunile, funcţiile sau procesele prin intermediul cărora sunt 

realizate obiectivele organizaţilor. Cum exercitarea efectivă a acestor acţiuni şi funcţii presupune un 

ansamblu de cunoştinţe şi abilităţi deosebite, s-a ajuns la concluzia că managementul este de domeniul artei. 

S-a afirmat chiar că managementul este cea mai creatoare artă, el este arta artelor, deoarece are în vedere 

dirijarea talentelor altora. Candvorbea despre rolul managerului, acelaşi autor recunoştea că acesta constă 

în a face faţă inteligent schimbărilor. 

Tot el nota că managementul este instrumentul prin care schimbările umane pot fi organizate raţional 

şi răspândite în ansamblul corpului social. Aşadar managementul este dominat nu numai de intuiţie, ci şi de 

raţiune, el se află nu doar sub incidenţa artei, ci şi a ştiinţei, aceasta fiind cea care organizează şi structurează 

acţiunile practice într-un corp coerent de concepte şi instrumente de investigare. 
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În literatura de specialitate apar multe informaţii semnificative ce aduc contribuţii importante în 

definirea managementului. Este atingerea scopurilor organizaţiei îtnr-o manieră eficientă şi efectivă prin 

planificarea, organizarea, conducerea şi controlul resurselor. Managementul a mai fost definit ca fiind o 

modalitate de a face lucrurile să meargă prin oameni; managementul cu şi prin oameni pentru a îndeplini 

atat obiectivele organizaţiei , cat şi ale membrilor ei. 

Astfel managementul acordă o mai mare importanţă oamenilor în organizaţie, se centrează mai 

degrabă pe rezultatele care urmeazăa fi obţinute, decatpe lucruri şi activităţi; adaugă ideea potrivit căreia 

îndeplinirea obiectivelor personale trebuie integrată îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. 

Leadershipul şi managementul sunt diferite din punct de vedere calitativ şi mutual exclusive. Cea 

mai prezentă distincţie este aceea că managementul şi leadershipul nu pot fi regăsite ambele în aceeaşi 

persoană. Definiţiile managerilor şi liderilor sunt că ei îmbrăţişează valori incompatibile şi au pesonalităţi 

diferite. Managerii apreciază stabilitatea, ordinea şi eficienţa, iar liderii acordă valoare inovării şi adaptării. 

Managerii sunt preocupaţi de modul în care sunt realizate lucrurile şi încearcă să îi pună de acord asupra 

celor mai importante lucruri de făcut. 

Alţi cercetători consideră leadershipul şi managementul ca procese distincte, dar nu susţin că 

managerii şi liderii sunt tipuri diferite de persoane. 

În literatura de specialitate se evidenţiază de fapt prezenţa mai multor situaţii tipice cu privire la 

modul de folosire a noţiunilor de leadership şi management. 

Prima dintre ele tinde să identifice cele două noţiuni. Sunt unii autori care utilizează într-o maineră 

aleatorie cele două noţiuni, recurgând  la una sau alta dintre ele în funcţie de context, împrejurări, dar fără 

intenţia de a le diferenţia. O asemenea situaţie apare mai ales în acele culturi unde nu există în limbă termeni 

distincţi care să denumească cele două realităţi. Nu se poate accepta ideea suprapunerii integrale a 

managementului cu leadershipul. Acest lucru ar duce la ştergerea oricăror diferenţe dintre ele, fapt 

inacceptabil, atat mai mult cu cat o analiză simplă şi chiar superficială a conţinutului celor două noţiuni – 

ca să nu mai menţionăm şi activităţile şi abilităţile presupuse de fiecare – demonstrează existenţa unor 

diferenţieri. 

• Kotter (1990) analizează diferenţele dintre leadership şi management prin prisma 

proceselor lor esenţiale şi a rezultatelor precizate. Managementul caută să producă 

predictibilitate şi ordine prin: 
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• stabilirea obiectivelor operaţionale, a planurilor de acţiune, termenelor şi alocarea resurselor; 

• organizarea şi proiectarea slujbei; 

• monitorizarea rezultatelor şi soluţionarea problemelor. 

Leadershipul caută să producă schimbarea organizaţională prin: 

• dezvoltare unei viziuni asupra viitorului şi a unor strategii de realizare a schimbării necesare; 

• comunicarea şi explicarea viziunii; 

• motivarea şi inspirarea indivizilor în atingerea viziunii. 

Atat manegementul, catşi leadershipul implică o decizie asupra a ceea ce trebuie realizat, crearea 

unor reţele de relaţii şi implementarea acestora. Totuşi, cele două procese prezintă cateva elemente 

incompatibile: leadershipul puternic poate afecta şi eficienţa, iar managementul puternic poate descuraja 

asumarea riscurilor şi inovarea. Ambele procese sunt necesare pentru succesul organizaţiei. 

Funcţia cheie a liderului este de a crea o viziune pentru organizaţie. Liderul specifică obiectivul şi 

strategia necesară atingerii acestuia. În contrast cu liderul, funcţia cheie a managementului este de a 

implementa viziunea. Managerul şi echipa sa va alege mijloace pentru a atinge obiectivul formulat de lider. 

În plus, dacă cei doi termeni ar fi unul şi acelaşi lucru, nu s-ar justifica existenţa a două noţiuni în 

limbă pentru a le denumi. 

A doua situaţie se află la polul opus celei dinainte, ea constInd în diferenţierea categorică a celor 

două noţiuni. A. Zaleznik în articolul programatic “Manageri şi lideri: sunt ei diferiţi?”, trasează o linie de 

demarcaţie expresă între lideri şi manageri. El a ajuns la concluzia existenţei unor diferenţieri majore între 

cele două categorii de conducători, recurgând  la un sistem de criterii în funcţie de care a făcut analiza şi 

caracterizarea liderilor şi managerilor, aşa cum se vede în tabelul de mai jos: 

Diferenţe între lideri şi manageri 

Diferenţe între lideri şi manageri 

Criterii Categorii de conducători 
Lideri Manageri 

Scop Manifestă atitudini personale, 
active. 

Manifestă atitudini impersonale, 
pasive. 

Concepţie 
despre muncă 

Stimulează munca, oferă şi creează 
posibilităţi de alegere a ei. 

Coordonează, echilibrează munca. 
Recurg la compromisuri valorice. 
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Relaţiile cu alţii 
Sunt empatici, acordă atenţie 
semnificaţiei acţiunilor şi 
evenimentelor. 

Se implică emoţional puţin în 
relaţiile cu alţii 

Percepţia de 
sine 

Au o identitate de sine mai slabă, 
fiind orientaţi spre schimbare. 

Se identifică cu nevoia de a menţine 
ordinea actuală, sunt mia 
conservatori. 

In timp ce leadershipul este preocupat de stabilirea viziunii, a direcţiilor de acţiune şi a principalelor 

abordări umane, managementul are drept obiect de activitate operaţionalizarea în mod eficient a tuturor 

acestora. 

În opinia lui W. Bennis diferenţele dintre lider şi manager sunt cele dintre cel care cunoaşte şi 

stăpIneşte contextul complex al business-ului şi cel ce capitulează în faţa acestuia. El listează elemente 

concrete de diferenţe astfel: 

• liderii cuceresc contextul – acele elemente turbulente sau ambigue ale ambianţei care, uneori, 

par să conspire împotriva noastră şi sigur ne vor sufoca dacă le lăsăm – în timp ce managerii 

capitulează în faţa lui; 

• managerul administrează, liderul inovează; 

• managerul este o copie, liderul este original; 

• managerul menţine, liderul dezvoltă; 

• managerul se focalizează pe sisteme şi structuri, liderul asupra oamenilor; 

• managerul se bazează pe control, liderul inspiră încredere; 

• managerul are viziune pe termen scurt, liderul o perspectivă pe termen lung; 

• managerul întrebă „cum?” şi „cand ?”, liderul „ce?” şi „de ce?”; 

• managerulţinteşte rezultatul final, liderul orizontul; 

• managerul imită, liderul iniţiază; 

• managerul acceptă status-quo-ul, liderul îl provoacă; 

• managerul este soldatul clasic bun, liderul este propriul lui general; 

• managerul este format şi învaţă prin instrucţie, liderul prin educaţie; 

• managerii sunt persoane care fac lucrurile bine, liderii sunt oamenii care fac lucrurile corecte. 

Pe linia diferenţierilor dintre leadership şi management merg şi autorii francezi. Leadershipul 

presupune dirijarea şi mobilizarea energiei persoanelor spre un obiectiv precis, dezvoltarea unei viziuni, 

transmiterea ei celor ce urmează a o realiza, motivarea subordonaţilor, pe candmanagementul cuprinde 
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ansamblul sarcinilor de conducere a organizaţiei (luarea deciziilor strategice, organizarea muncii, repartiţia 

sarcinillor, controlul executării lor şi comunicarea). 

Putem desprand e ideea că diferenţa majoră dintre leadership şi management constă în aceea că primul 

este mai frecvent asociat cu planul cognitiv, anticipativ, imaginativ, pe candal doilea cu planul acţional. 

Liderul este cel care scurtează viitorul, stabileşte scopuri şi planuri de acţiune, managerul le transpune 

în practică. Liderul este un spirit penetrant, cu aptitudini de gândire analitică, strategică şi multilaterală, cu 

abilităţi psihosociale; managerul dispune de aptitudini operaţionale, de capacitate a de „a şti să facă” (savoire 

faire). Leadershipul ar fi mai degrabă dimensiunea umană, latura de implicare şi antrenare în activitate, iar 

managerul, exercitarea efectivă a unor funcţii. Leadershipul ar fi ceea ce s-ar numi o „ conducere psihologică”, 

pe candmanagementul o „conducere administrativă”. 

Referitor la această situaţie, de diferenţiere strictă a ceea ce presupun aceste concepte, argumentele 

contra sunt uşor de găsit. A afirma că liderii manifestă atitudini active faţă de scopuri, iar managerul atitudini 

pasive, că unii sunt empativi, iar alţii nu, înseamnă a forţa realitatea să se încadreze în şirul raţionamentelor 

propuse. 

Cea de-a treia situaţie tipică privitoare la leadership şi management este o situaţie intermediară, se 

interpune între primele două extreme, stabilind o relaţie ca de la o parte la întreg între cele două noţiuni. Cea 

mai mare parte a autorilor consideră leadershipul ca fiind parte componentă a managementului, chiar partea 

lui fundamentală, esenţială. Schrieshiem şi Kerr vorbeau despre leadership ca despre un „subset al 

comportamentului managerial”, el fiind doar o modalitate prin care managementul asigură eficienţa 

organizaţională. Leadershipul are în vedere îndeosebi dimensiunea umană a managementului, în special latura 

de implicare sau antrenare a unui grup de persoane de către un lider. Managementul incubă o sferă mai largă 

de aspecte decurgInd din exercitarea celor cinci funcţii ale conducerii, leadershipul constituind, în fapt, o 

componentă a sa, conturată îndeosebi în implicarea de către manager a unui grup de persoane în realizarea 

unor sarcini. 

Elliot Jacques şi Stephen Clement consideră chiar că nu se poate discuta de lider în sine, ci de un lider 

managerial, lider politic, etc. Referand u-se la liderul managerial subliniază că în fapt leadershipul are în vedere 

operaţionalizarea rolurilor ce revin managerului în calitatea sa de titular al postului de conducere exercatat. 

Cei doi specialişti americani subliniau că „esenţa ierarhiei manageriale se află în rolurile managerului care 

întotdeauna conţin ca una dintre componentele sale mojore leadershipul. Un bun management include un 

competent leadership ca o parte integrală a sa fără de care managementul ca atare nici un există”. Unui 
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asemenea punct de vedere i se alătură şi unii autori romIni: „leadershipul este o componentă majoră a 

managementului”. 

Punctul de vedere potrivit căruia managementul constituie o parte a leadershipului este şi el prezent în 

literatura de specialitate, deşi cu o mai redusă frecvenţă. Leadershipul devine mai important decatmetodele şi 

tehnicile de management. Leadershipul este în primul rand , managementul în al doilea. Mersey, Blanchard şi 

Johnson notau că leadershipul este un conept mai larg decatcel de management. Managementul este un tip 

special de leadership în care de bază este atingerea scopurilor.  

Această situaţie (relaţia de la parte la întreg) presupune o suprapunere parţială a conţinuturilor celor 

două noţiuni, ceea ce conduce la pierderea specificului dintre ele (a leadershipului atunci candacesta este 

considerat parte a managementului şi, invers, a managementului candacesta este parte componentă a 

leadershipului). 

Cea mai acceptabilă idee este aceea potrivit căreia între cele două noţiuni (leadership şi management) 

există o relaţie de coincidenţă parţială. Aceasta ar însemna că leadershipul şi managementul, liderul şi 

managerul, au, fiecare, elemente proprii, specifice, care le asigură individualitatea şi relativa autonomie, dar şi 

o serie de elemente comune, fapt care facilitează interacţiunea şi potenţarea lor reciprocă, aşa cum se poate 

vedea în figura de mai jos. 

Şi unii şi alţii (lideri şi manageri) îndeplinesc aproximativ aceleaşi funcţii (previziune, organizare, 

coordonare, antrenare, control) însă în moduri diferite. De exemplu, liderul previzionează pe termen lung, in 

timp ce managerul face acelaşi lucru pe termen scurt. Liderii îşi fondează activitatea de exercatare a funcţiilor 

conducerii pe gândire , pe raţionamente logice, pe suport psihosocial din partea subordonaţilor, pe 

candmanagerii, pe un ansamblu de tehnici şi procedee, în principal, pe experimentare. Aşadar, liderii şi 

managerii nu se exclud reciproc. 
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Relaţia management – leadership  

 

Este posibil ca una şi aceeaşi persoană, indiferent de nivelul ierarhic la care se află, să fie şi lider şi 

manager chiar dacă în realitate ea este mai mult lider şi mai puţin manager, sau invers, mai mult manager şi 

mai puţin lider. De obicei, la nivelurile ierarhice înalte există condiţii ca o persoană să fie mai mult lider şi mai 

puţin manager, în timp ce la nivelurile ierarhice joase se întâmplă  invers. 

Este posibil ca şi liderii şi managerii să deţină aproximativ aceleaşi calităţi şi abilităţi (conceptuale, 

umane, tehnice) însă în proporţii diferite, cu predominanţa unora sau altora dintre ele. Probabil că la lideri 

predomină abilităţile conceptuale şitrăsăturile de personalitate, unele dintre ele cu un suport ereditar mai 

evident, la ceilalţi predominante sunt, fără îndoială, aptitudinile operaţionale formate prin intermediul 

proceselor de învăţare. 

Calităţile, însuşirile şi competenţele celor două categorii de conducători sunt puse în valoare diferit, în 

funcţie de specificul împrejurărilor şi situaţiilor în care persoanele respective se află. De exemplu, calităţile de 

lider sunt folosite cu precădere în situaţii care presupun schimbări majore şi rapide, şi mai ales în situaţii de 

criză, pe candresponsabilităţile şi competenţele managerilor sunt valorificate curent, în situaţiile cotidiene cu 

care se confruntă persoana respectivă. Şi unii şi alţii se raportează la riscuri, însă liderii şi le asumă, pe cand 

managerii le preîntâmpană sau le înlătură. 

Cele două noţiuni se completează una pe cealaltă. Liderul, în vederea orientării lui spre viitor, spre 

previzibil, este mai tentat de dorinţa ca ideile lui să fie mai repede receptate şi transpuse în practică, fapt care 

generează o oarecare impulsivitate. Dacă această impulsivitate nu este temperată de o serie de însuşiri de 
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manager care să-i permită stăpInirea şi controlarea propriilor comportamante, liderul respectiv rezistă să 

devieze spre haos. La rand ul lui, managerul cu tendinţa spre o oarecare uniformitate comportamentală 

determinată de nevoia de siguranţă şi de cea a obţinerii succesului, dacă nu acţionează şi ca lider, va fi din ce 

în ce mai birocratic şi mai puţin creativ. 

Eficienţa conlucrării dintre ceea ce presupune fiecare noţiune în parte este esenţială pentru organizaţii. 

Avem nevoie şi de leadership, şi de mangement. A avea un om cu idei este foarte bine. Dar nu cu preţul 

pierderii simţului realităţii. Liderii vizionari nu reuşesc de fapt să-i conducă pe oameni decatdacă fac şi paşii 

prin care îşi pun viziunea în aplicare. La fel, managerii nu pot să facă paşii la care se pricep atat de bine 

decatdacă află în ce direcţii să-i îndrepte. 

 

 

Studiu de caz 

Compania: Postul de Televiziune Dog Tv, marcă a trustului de presa Dog Media S.A., înfiinţat în 

România în 2004. Televiziunea nou înfiinţată numără circa 150 de angajaţi. 

Climat competitiv: Dog Tv a fost încă de la înfiinţare „aerul proaspăt" de care aveau nevoie mass media 

din România. Pornit la drum cu mult entuziasm, cu o echipă de excepţie, în care tinereţea şi profesionalismul 

se armonizau perfect, noul post era primul şi singurul privat, concurînd cu succes televiziunea naţională. 

La 6 luni de la lansarea Dog Tv, apare pe piaţă Cat Tv. Fără a avea la început un profil distinct, lipsit 

de profesionişti de primă mărime şi de entuziasmul unor creatori tineri, Cat Tv se sprijină pe un acţionariat 

ambiţios, cu foarte mari interese politice pe termen lung. 

După circa un an de la înfiinţarea Dog Tv, apare pe piaţă un competitor puternic, cu acţionariat 

internaţional - Bird Tv. Curînd, noul post, cu o politică agresivă de recrutare a celor mai buni profesionişti, cu 

o politică de marketing susţinută de experienţa internaţională, cu un departament structurat de vînzări de spaţiu 

publicatar şi o cotă de investiţii care se reflectă în dimensiunea impresionantă a salariilor, dotărilor, instruirii 

oferite angajaţilor, cu un management experimentat şi arogant, dar sensibil şi flexibil în raport cu valoarea, 

devine o ameninţare de calibru mare. 

Scurt istoric al Dog Tv 

Acţionari: Anton, unul dintre cei mai importanţi impresari şi producători occidentali de muzică; Barbu 

- cel mai puternic acţionar într-un trust de presă autohton, gestionînd cel mai bine vândut cotidian şi cea mai 

107 

 



 
vândută revistă săptămînală; Constantin - inginer constructor, fost director al unei importante instituţii de cul-

tură, de fapt un intelectual idealist devenit prin capriciile destinului său matrimonial om de afaceri. 

Manager general: Popescu - cel mai cunoscut şi mai activ om de televiziune, de un profesionalism 

necontestat, creator de şcoală jurnalistică şi de vedete, cu înnăscut simţ al afacerilor. 

De fapt, ideea şi efortul de a înfiinţa Dog Tv i-a aparţinut în întregime, făcînd efortul de a găsi din 

numitele surse finanţarea. Popescu era, fără discuţie, liderul carismatic al unei organizaţii caracterizate prin 

flexibilitate şi coordonare, prin control direct, cu concentrarea puterii în mîinile directorului general şi o 

minimă diferenţiere între departamente. În acelaţi timp, Popescu îşi baza organizaţia pe competenţele unor 

specialişti operandîn echipe de proiect pentru a face faţă unor provocări imediate şi schimbărilor rapide. 

Structura creată de el era extrem de politizată, dând  naştere la competiţii şi conflicte interne, pe care, desigur, 

prin comunicare deschisă, dar şi printr-un sistem obscur de informaţii, Popescu venea să le rezolve. 

Dog Tv beneficiase de o publicatate importantă pe postul naţional de televiziune şi, cu toate că nu era 

unicul concurent al acesteia, reuşise - pe bună dreptate - să stîrnească un enorm interes, nu numai datorită 

primei lansări de piaţă adevărate făcută de o instituţie cu acest specific, ci şi calităţii oamenilor pe care Popescu 

avusese grijă să-i ia cu sine pe arca ce părea că se îndreaptă spre performanţă sub numele Dog Tv. 

Descrierea crizei şi contextului prezent al organizaţiei 

Popescu îşi prezintă demisia. 

În pofida faptului că relaţia lui cu Constantin, care deţinea şi autoritatea operaţională asupra 

organizaţiei, intrase în zona prieteniei intime, situaţia a devenit conflictuală De ce? Anton a anunţat că stopează 

furnizarea de fonduri de producţie şi salarii pentru că organizaţia devenise profitabilă - şi devenise! 

Barbu a ameninţat că se retrage din societate şi începuse să-şi pregătească ieşirea. 

În cursul unei discuţii Popescu i-a cerut acestuia să îi cesioneze o parte din acţiuni. Constantin nu a 

consimţit. Mai mult, într-o ieşire furioasă, a doua zi după discuţie, a poruncatcompaniei de pază a instituţiei să 

îi interzică accesul lui Popescu la birou şi i-a comunicat că a fost concediat din instiuţia al cărei creator era. 

Popescu face totul public, generandîn presă un curent de opinie deloc favorabil acţionariatului şi 

postului Dog Tv, iar apoi îşi oferă serviciile la Bird Tv, care l-a primit cu braţele deschise. 

Atmosfera creatoare de altădată din Dog Tv e înlocuită de un set de lupte intestine între veleitarii care 

se bat pe funcţii nou create şi de o prelungită spaimă între profesioniştii care se întreabă cine mai urmează să 

fie dat afară ca pe o măsea stricată. 
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Ionescu, un prezentator scăpătat, ocupă scaunul directorial. Zorba, un inginer cu o carieră fără 

strălucire, devine director de programe. 

Organizaţia cunoaşte un declin rapid, dar sigur, început cu plecarea celor mai tineri şi mai buni creatori 

de emisiuni, direct la Bird Tv. 

Salariile au întîrzieri între 3 săptămîni şi 4 luni. Oamenii sunt disperaţi. 

Constantin îl destituie zgomotos pe Ionescu şi preia el însuşi conducerea. Achiziţionează cea mai 

puternică antenă de transmisie prin satelit din sud-estul Europei, cu tehnologia aferentă, menită să asigure o 

excelentă acoperire pe o arie care nu mai fusese vizată de nimeni. Aceasta era axul investiţional al planului său 

de redresare a companiei. Ea trebuia combinată cu noua firmă de cablu tv şi cu un nou post de televiziune, cu 

transmisie specializată. Alte două firme ale trustului -una de producţie muzicală, alta de organizare de 

evenimente - aveau să susţină dezvoltarea. 

Ca parte din planul de refacere, el îl numeşte director general pe dl. Bunea, un teleast expirat, cu relaţii 

stranii şi o istorie dubioasă, fără să îi dea autoritate managerială. 

Conform licenţei de emisie, Dog Tv trebuia să difuzeze în proporţie de 47% producţii proprii. Cînd 

Bunea a fost numit, audienţa generală a postului era de 1,5% şi continua să scadă. 

Cu toate acestea, exista un segment de piaţă pe care îl mai ocupa încă destul de confortabil: persoane 

cu studii superioare, în majoritate bărbaţi, trecuţi de 30 de ani. Alte informaţii 

Chiar dacă este uşor îmbătrInită, aparatura de înregistrare şi prelucrare video funcţionează bine. Carul 

de transmisie este uneori închiriat, cu personal cu tot, de la Cat Tv., pentru că Dog Tv nu mai face emisiuni 

complexe. Dog Media S.A. a investit în construirea unor studiouri grandioase, dar, după turnarea fundaţiei, 

terenul a fost revendicat de foştii proprietari, iar clădirea lăsată pradă degradării. 

Zorba, directorul de programe, a încercat să compenseze lipsa de viziune prin atragerea unor realizatori 

pasionaţi de meserie. 

Chiar dacă Departamentul Muzical e alcătuit acum din doar patru oameni, directorul este o persoană 

extrem de inteligentă şi carismatică. Singurul lucru despre care oamenii lui cIrcotesc este faptul că ia acasă 

raţia de apă minerală destinată întregului departament timp de o săptămInă. În rest, domnul Luca îi sprijină în 

iniţiativele pe care le au şi colaborează excelent cu celelalte firme din trust - de producţie muzicală şi organizare 

de evenimente, fiind el însuşi un fin şi experimentat muzician. 

Departamentul de Divertisment este scand at pe echipe de proiect, dedicate emisiunilor. Cei care 

realizează emisiunea de dimineaţă se preocupă extrem de mult de imaginea lor, construindu-şi un statut de 
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vedete media, pe care îl utilizează pentru a cere patronatului, direct lui Constantin, salarii din ce în ce mai mari, 

chiar dacă nu le primesc la timp. 

Cei care realizează emisiunile de la finalul săptămânii lucrează foarte mult cu colaboratori externi, la 

care renunţă cînd aceştia cer banii pe colaborări. În schimb, invită tot felul de personalităţi din lumea politică 

sau de afaceri, iar persoanele care se ocupă de producţie au şoptit că s-ar lua bani serioşi de la „sponsori", cu 

toate că şeful departamentului de publicatate şi realizatoarea emisiunii neagă cu tărie acest lucru. 

Doamna Zina este o persoană extrem de experimentată, talentată şi inteligentă, o vedetă legendară 

printre profesioniştii de televiziune pentru frumuseţea şi talentul ei de reporter de investigaţie. Ea semnează 

acum o seamă de emisiuni culturale, fiind directoarea Departamentului Cultural şi consilierul apropiat al lui 

Zorba, pe a cărui carieră a vegheat-o atent. De fapt, la sfatul ei, Zorba a invitat o tânără realizatoare cu potenţial 

să vină să reformuleze una din emisiunile de week-end care îşi pierduseră audienţa. 

Tânăra Georgescu, deşi avea formaţie artistică, parcurgea un MBA plătit din resurse proprii şi 

demonstrase excelenţă în mai multe domenii tv: ştiri, divertisment, film. Proiectul propus pentru noua emisiune 

încIntase pe toată lumea, dar i se ascunsese faptul că nu va dispune de oamenii şi spaţiile de transmisie 

necesare. 

Cu toate acestea, ea a încercat, în funcţie de noua situaţie, să realizeze o altă emisiune, cu resurse 

minime, pe care o prezenta împreună cu Luca, directorul muzical. În numai trei ediţii de la lansare, emisiunea 

avea o cotă de 15%, ocupînd un onorabil loc trei în topurile naţionale de audienţă, deşi emisia era recepţionată 

pe o arie mult mai mică decata concurenţilor. 

Georgescu avusese ideea ca echipa cu care lucra să utilizeze inclusiv reporteri şi redactori ai postului 

de radio, care astfel îşi lărgeau activitatea, iar ei se arătaseră încântaţi. 

Directorul Bunea a adus cu sine o seamă întreagă de debutanţi. În general, aceştia aveau sediul în 

anticamera directorială şi erau trimişi după placul lui Bunea să ia interviuri, să prezinte rubrici sau chiar 

emisiuni, să coordoneze programe. La sfatul lui Bunea, Constantin a refuzat să mai onoreze un contact barter 

de publicatate cu firma care le închiriase spaţiul transformat în studio de transmisie pentru emisiunea realizată 

de Georgescu & Luca. 

Bunea pretindea că trebuie aplicată o politică agresivă de restaurare a imaginii publice a postului şi 

invitase un dubios jurnalist de scandal, care a reuşit să stârnească unul dintre cele mai pline de tensiune 

scandaluri sexuale. Postul şi-a pierdut astfel şi din cota lui de siguranţă, clatinându-şi serios credibilitatea. Mai 

110 

 



 
mult, postul naţional a ameninţat că va da în judecată Dog Tv pentru că utilizează imagini din arhiva sa; acestea 

erau filmate cu circa 25 de ani în urmă de Bunea, care pretindea că sunt proprietate personală. 

 

 

Temă: 

Realizaţi o analiză a leadership-ului la Dog Tv şi recomandaţi măsuri care să ducă la repoziţionarea 

postului pe piaţă şi recâştigarea unei cote egale cu a principalului jucător, Bird Tv, care în prezent deţine peste 

14%. 
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Capitolul 8. PROCESUL DECIZIONAL 

 

 

Fundamentele teoretice ale procesuluidecizional  

 

Definirea şi conţinutul conceptului de decizie managerială 

Din perspectivă pragmatică, managementul se exercată, respectiv se aplică în mod curent în mai 

multe planuri la nivelul organizaţiilor de afaceri; unul dintre planurile majore în care regăsim 

managementul aplicat la nivel de firmă este dat de activitatea/atributul managerilor de adoptare şi 

aplicare a deciziilor (unii autori numesc acest plan sistemul decizional al firmei, sistem ce funcţionează 

alături de cel tehnologic, organizatoric, informaţional etc.). 

Deciziapoate fi definită ca un proces raţional de alegere a unei soluţii, a unei linii de acţiune dintr-

un număr oarecare de posibilităţi, în scopul de a ajunge la un anumit rezultat. 

Decizia constituie punctul central al activităţii de management întrucît ea se regăseşte în toate 

funcţiile acestuia, şi mai mult, integrarea firmei în cadrul mediului depinde de calitatea deciziei. În 

acelaşi timp, calitatea procesului decizional influenţează reducerea costurilor, eficienţa folosirii 

fondurilor, creşterea profitului. 

Referitor la locul deciziei în procesul de management, considerăm că aceasta nu reprezintă o 

funcţie întrucît rezultatul procesului decizional se concretizează în cadrul fiecărei funcţii a 

managementului. Astfel, în domeniul previziunii, ca funcţie a managementului, rezultatul procesului 

decizional se concretizează în variante de strategie, de plan sau de program. 

 În literatura de specialitate există o mulţime de definiţii pentru decizie. Pe baza datelor oferite 

de practica decizională, a fost formulată definiţia deciziei astfel: 

Decizia reprezintă rezultatul unor activităţi conştiente de alegere a unei direcţii de acţiune şi 

angajării în aceasta, fapt care implică, de obicei, alocarea unor resurse. Decizia rezultă ca urmare a 

prelucrării unor informaţii şi cunoştinţe şi aparţine unei persoane sau unui grup de persoane, care dispun 

de autoritatea necesară şi care răspund pentru folosirea eficace a resurselor în anumite situaţii date. 

 Sunt mai multe „cuvinte cheie” în definiţia de mai sus. Atributul esenţial care caracterizează 

decizia este cel de alegere dintre mai multe alternative. El poate include şi cazul limită, în care cineva 

are de ales numai între două alternative, dintre care una este cea banală de a nu lua nici o decizie şi, 
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implicat, de a lăsa pe seama altora să hotărască în numele său sau de a accepta ca lucrurile să se 

desfăşoare la voinţa sorţii. 

În unele cazuri alternativele trebuie doar identificate dintr-o ofertă existentă, în alte situaţii, 

alternativele trebuie proiectate. În continuare, vom presupune că alegerea unei alternative implică o 

angajare într-o acţiune, care schimbă „starea lucrurilor”, chiar dacă acum putem vorbi, la limită, de 

alegerea acelei căi care înseamnă păstrarea stării actuale. În cazul ideal, acţiunea are o finalitate, este 

efectuată în mod conştient, planificat şi voluntar. 

Decizia este o activitate a unei fiinţe umane care urmăreşte în mod conştient anumite obiective. 

Nu vom putea spune că o maşinăsau un automat iau decizii. În aceeaşi măsură, nu vom putea accepta că 

un animal poate lua decizii, deşi comportarea acestuia poate părea uneori inteligentă, ca urmare a 

instinctelor şi reflexelor comportamentale transmise genetic sau formate în cursul vieţii. 

Este evident că angajarea într-o anumită direcţie de acţiune presupune, de cele mai multe ori, 

folosirea unor resurse. În cazul deciziilor manageriale, se au în vedere resursele organizaţiei, dintre care 

cele mai importante sunt considerate cele materiale, financiare, umane şi cunoştinţele acumulate în 

organizaţie. 

Decizia, componenta primară a sistemului decizional, constituie un element esenţial al 

managementului, fiind instrumentul sau specific de exprimare. În fond, nivelul calitativ al conducerii 

unei organizaţii se manifestă prin deciziile elaborate şi aplicate. 

Deciziile manageriale, spre deosebire de deciziile generale, se referă la misiunea, strategiile şi 

politica pe termen lung a firmei, coordonarea principalelor domenii de activitate, atingerea eficienţei 

dorite, soluţionarea şi medierea conflictelor, măsuri de maximă importanţă pentru viitorul firmei. 

Principalele elemente care deosebesc decizia managerială de decizia cotidiană sunt: 

• decizia managerială, care implică întotdeauna cel puţin două persoane: managerul, cel care 

decide şi una sau mai multe persoane, executanţi sau cadre de conducere care participă la aplicarea 

sau concretizarea deciziei. De aici rezultă o primă sursă de complexitate şi dificultate superioară a 

deciziei managerială în comparaţie cu cea personală. 

• decizia managerială are influenţe directe la nivelul grupului, neafectînd numai starea, 

comportamentul, acţiunile şi rezultatele unui singur individ. În conceperea şi realizarea deciziei 

este necesar să se aibă în vedere caracteristicile privând postul, interesele, pregătirea, motivarea, 

potenţialul membrilor grupului respectiv. 
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• întotdeauna decizia managerială determină efecte directe şi propagate economice, umane 

tehnice, educaţionale, cel puţin la nivelul unui comportament al firmei. 

 În practica societăţilor comerciale şi a regiunilor autonome decizia managerială îmbracă două 

forme: 

• act decizional (predomină cantitativ în cadrul firmei) 

• proces decizional (specific deciziilor mai complexe) 

Actul decizional se referă la situaţii decizionale de complexitate redusă sau cînd respectiva 

situaţie are un caracter repetitiv, variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute de către decident, numai 

este necesară o culegere de informaţie şi o analiză a lor. La baza actelor decizionale se află experienţa şi 

intuiţia managerilor. 

Procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte, adoptă şi 

evaluează decizia managerială. 

Tipologia deciziilor 

Deciziile, situaţiile decizionale şi factorii implicaţi nu se manifestă în cadrul firmei în mod 

aleatoriu, dimpotrivă, în cadrul organizației ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate, structurate 

corespunzător sistemului de obiecte urmărit şi configuraţiei ierarhiei manageriale alcătuiesc sistemul 

decizional. 

Dupagradul de structurare, deciziile pot fi clasificate in decizii care pot fi programate sau 

descrise sub forma unui algoritm sau a unor proceduri bine definite, care pot fi realizate automat, şi cele 

neprogramabile. 

Deciziile structurate sunt deciziile care :  

a) au un context stabil;  

b) sunt repetitive (se pot programa);  

c) criteriu de decizie este clar;  

d) informaţiile necesare sunt accesibile. 

Deciziile nestructurate au următoarele caracteristici:  

a) au un context dinamic;  

b) sunt unice; c 

) accesul la informaţiile necesare este greoi;  

d) criteriu de decizie este neclar;  
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e) se utilizează strategii multiple pentru luarea deciziei.  

Pentru aceste decizii creativitatea şi judecata subiectivă a managerilor au un rol important. În 

aceste cazuri, sistemele suport de decizie vor fi folosite mai mult pentru prezentarea informaţiilor, pentru 

analize şi mai puţin pentru găsirea unei soluţii optime. 

Delbecq clasifica deciziile în funcţie de conceptul de negociere: decizii de rutină similare cu 

deciziile complet structurate ale lui Simon, decizii creative (semistructurate), decizii negociate în care 

managerul este un participant la procesuldecizional şi nu un decident central. 

O altă clasificare a deciziilor se poate face în funcţie de gradul de cunoaştere al decidentului 

referitor la rezultatul diferitor alternative. Astfel, există decizii în condiţie de certitudine, risc şi 

incertitudine. 

În cazul condiţiilor de certitudine şi risc există diferite tehnici de optimizare, însă în cazul 

incertitudinii, teoretic nu există suficiente date pentru ca decizia să se poată lua. Motivul constă în faptul 

că, prin definiţie, luarea deciziei înseamnă alegerea între alternative, iar dacă acestea nu sunt cunoscute, 

alegerea nu se poate face. În practică însă, decizia se ia prin utilizarea raţionalmentului şi a informaţiilor 

disponibile estimării valorilor şi a probabilitaţilor de apariţie a rezultatelor posibile. Astfel, practic, 

incertitudinea se transformă în risc. 

 

Starea rezultatului Explicaţii 

Certitudine Există un singur rezultat pentru fiecare alternativă şi există 
cunoştinţe complete şi exacte referitoare la el. 

Risc 
Există mai multe rezultate posibile pentru fiecare alternativă şi 
fiecăreia pot fi ataşate o valoare şi o probabilitate de realizare a 
rezultatelor. 

Incertitudine Numărul rezultatelor,valorile şi probabilităţile nu sunt cunoscute. 

 

Există o anumită legătură între nivelul pe care se situează managerul care ia decizia şi tipul 

deciziei: de regulă deciziile structurate se iau la nivelul de jos şi cele nestructurate la nivelele de vîrf, dar 

aceasta nu este o regulă absolută. Exista trei zone decizionale principale în management: strategică, 

operativă şi administrativă. 

Decizii strategice. Acestea sunt deciziile de bază, pe termen lung, care stabilesc relaţiile 

organizaţiei cu mediul său, mai ales în ceea ce priveşte produsul sau serviciul şi pieţele sale. Ele sunt 
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deciziile care stabilesc principalele scopuri şi obiective ale organizațiii, sunt, de regulă, complexe, mai 

ales din punctul de vedere al variabilalor ce trebuie luate în considerare înainte de a se face alegerile 

finale. 

Deciziile operaţionale. Acestea sunt decizii pe termen scurt, care reglementează probleme ca 

nivelul de ieşire, preţurile şi nivelurile de inventar. Deciziile date, în sine sunt de rutină şi se repetă, dar 

tind să aibă prioritate faţă de altele din cauza greutăţii volumului lor şi capacităţi i lor de a produce 

rezultate pe termen scurt. 

Deciziile administrative. Aceste decizii se supun cererilor în conflict ridicate de problemele 

strategice şi operaţionale. Ele se ocupă, în esenţă, de stabilirea structurii organizaţiei, de exemplu: prin 

determinarea ierarhiei autorităţii şi comunicării. 

Alte clasificări ale deciziei iau în calcul criterii referitoare la numărul de persoane care participă 

la adoptarea deciziei, periodicatatea elaborării deciziei şi numărul criteriilor decizionale. 

 Referitor la primul criteriu de clasificare ce ţine de numărul de persoane care participă la 

adoptarea deciziei există : 

Decizii unipersonale care sunt fundamentate şi elaborate de o singură persoană, cu referire la 

problemele curente ale organizaţiei. 

Decizii de grup a căror fundamentare este rodul conlucrării unui anumit număr de persoane. 

După periodicatatea elaborării deciziei distingem : 

Decizii periodice elaborate la anumite intervale de timp. 

Decizii aleatoare adoptate la intervale neregulate, greu de anticipat, necesitatea fundamentării lor 

fiind determinată de factori necontrolabili, Eficacitatea lor depinde decisiv de potenţialul decizional al 

decidentului. 

Decizii unice care reprezintă un caz de excepţie, ne avînd precedent şi care probabil nu se vor 

repeta nici într-un viitor apropiat, Eficacitatea lor depinde decisiv de potenţialul decizional al 

decidentului. 

După numărul criteriilor decizionale deosebim : 

Decizii unicriteriale care presupun compararea alternativelor pe baza unui singur criteriu. 

Decizii multicriteriale în cazul cărora diferitele alternative se compară prin raportarea la două sau 

mai multe criterii. 

Gruparea situaţiilor decizionale din cadrul organizaţiilor, după anumite criterii prezintă 
116 

 



 
importanţă nu numai sub aspect teoretico-metodologic ci şi sub aspect practic-aplicativ. Importanţa 

practică a clasificării deciziilor rezidă în faptul că în general elaborarea şi fundamentarea deciziilor şi în 

special alegerea variantei optime se poate face folosind metode, tehnici şi instrumente specifice fiecărei 

categorii aparte. 

Cerinţe faţă de decizia managerială 

Decizia de conducere, pentru a fi eficientă, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, între care: 

• să fie fundamentată ştiinţific, adică să fie luată în conformitate cu realităţile din organizaţie, pe baza 

unui instrumentar ştiinţific adecvat, care să înlăture empirismul, improvizaţia, rutina, voluntarismul; 

• să fie împuternicată, în sensul că trebuie adoptată de către organul de conducere în ale cărui sarcini 

este înscrisă în mod expres, iar decidentul trebuie să dispună de calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile 

necesare luării deciziei respective; 

• să fie clară, concisă şi necontradictorie, ceea ce presupune că, în formularea deciziei, să se precizeze 

succint, dar cuprinzător toate elementele operaţionale necesare, astfel încît să nu dea naştere la 

înterpretări echivoce, referitoare la obiectivul urmărit, mijloacele de realizare, termenele de aplicare 

şi responsabilul cu aplicarea deciziei; 

• să fie oportună, adică să se încadreze în perioada optimă de elaborare şi operaţionalizare. Această 

cerinţă se bazează pe ideea că este preferabilă o decizie bună, luată în intervalul potrivit, unei decizii 

foarte bune, adoptată cu întîrziere. Respectarea acestei cerinţe este necesară tot mai mult pe măsura 

accelerării ritmului schimbărilor şi creşterii complexităţii problemelor decizionale din organizaţii.  

 

 Identificarea principalilor factori care determină procesul decizional 

 

Procesul decizional este definit ca fiind o serie de paşi care încep cu analiza informaţiei, continuă 

cu selectarea dintre mai multe alternative şi verificarea alternativei selectate pe problema aflată în studiu. 

Procesul decizionalpoate fi definit prin ansamblul etapelor şi fazelor parcurse în pregătirea, 

adoptarea, aplicarea şi evaluarea consecinţelor deciziei manageriale. 

Desfăşurarea procesului decizional presupune o activitate competentă din partea managerului 

determinată de eterogenitatea structurii acestuia. Structura procesului decizional este influenţată de un 

număr mare de factori printre care pot fi amintiţi: tipul problemei decizionale; condiţiile concrete în care 

se desfăşoară procesul decizional; gradul de cunoaştere a apariţiei anumitor evenimente; calităţile şi 
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experienţa managerului, etc.  

Desfăşurarea unui proces decizional şi elaborarea unor decizii fundamentate ştiinţific, reduc 

riscul apariţiei unor consecinţe cu abateri semnificative faţă de cele evaluate iniţial şi restrInge sfera 

incertitudinii. Calitatea deciziilor adoptate de manageri poate fi apreciată prin amplitudinea abaterilor 

rezultatelor obţinute prin materializarea în practică a acestuia şi nivelul evaluărilor iniţiale. 

Elementele componente ale procesului decizional. 

Problematica complexă ridicată de adoptarea unor decizii fundamentate ştiinţific necesită 

cunoaşterea elementelor componente ale procesului decizional şi a factorilor de influenţă a calităţii 

deciziilor. 

Decidentul este principalul element component al procesului decizional, care prin activitatea sa 

în procesul de elaborare a deciziilor, bazIndu-se pe anumite criterii, va alege una din variantele elaborate. 

Decidentul poate fi o persoană care în virtutea funcţiei pe care o ocupă, are dreptul de a decide, sau un 

organism de management investit cu asemenea atribuţii. 

Calitatea deciziilor este influenţată de o serie de factori generaţi de calităţile decidentului şi a 

mediului ambiant în care îşi desfăşoară activitatea. Cu privire la calităţile decidentului un rol important 

îl are pregătirea profesională, experienţa în activitatea managerială, responsabilitatea ca atitudine faţă de 

conţinutul şi consecinţele deciziilor, motivarea ca posibilitate de depistare şi de satisfacere a factorilor 

de stimul pentru participarea la procesul managerial şi materializarea lui în acţiune; sistemul de informare 

etc. 

Problema decizională. Decizia se adoptă pentru soluţionarea unei probleme decizionale. În 

absenţa problemei decizia nu are obiect. 

Sistematizarea problemelor decizionale: Unităţile economice îşi desfăşoară întreaga activitate 

sub influenţa unor evenimente de natură şi frecvenţă diversă care nu toate devin probleme decizionale, 

unele sunt situaţii impuse care se rezolvă într-un anumit mod. Pentru ca un eveniment să devină o 

"problemă decizională" trebuie să îndeplinească condiţia de bază "de a avea posibilitatea obţinerii 

aceluiaşi rezultat pe mai multe căi" care au caracteristici diferite. În unităţile economice apariţia 

problemelor decizionale este generată de cel puţin două situaţii: 

a) În situaţia în care factorii perturbatori au creat un dezechilibru între subsistemul operaţional şi 

cel funcţional cu implicaţii negative în realizarea obiectivelor şi se impune restabilirea funcţionării 

sistemului la parametrii prestabiliţi. 
118 

 



 
b) În situaţia în care există echilibru între cele două subsisteme cu privire la realizarea obiectivelor 

propuse, dar managerul doreşte să obţină performanţe superioare. Diversitatea şi complexitatea 

problemelor decizionale care urmează să le rezolve managerii din unităţile economice impun o 

sistematizare în funcţie de anumite criterii sau elemente. Criteriile sunt diverse dar ele au un element 

comun şi anume cel de a "ordona şi uşura munca decidentului". Diversitatea criteriilor de sistematizare 

a problemelor decizionale au determinat păreri diferite în ceea ce priveşte ierarhizarea lor, fenomen 

explicabil prin modul de abordare şi importanţa atribuită fiecărui criteriu. 

Mulţimea variantelor decizionale - poate fi finită sau infinită. Cuprinde totalitatea 

posibilităţilor de soluţionare a problemei decizionale. Definirea acestei mulţimi necesită informaţii din 

interiorul şi din afara organizaţiei, gîndire managerială creatoare, consultarea experţilor, efectuarea de 

cercetări. În momentul identificării problemei decizionale, decidentul conştientizează existenţa mai 

multor cursuri de acţiuni posibile. El poate cunoaşte aceste alternative prin implicarea directă sau 

prinintermediul altor persoane. Alegerea variantei optime se face după o serie de metode corespunzătoare 

modelului matematic care caracterizează situaţia decizională. 

Mulţimea criteriilor decizionale - include o serie de caracteristici pe baza cărora se evaluează 

şi se compară variantele decizionale, în vederea adoptării celei mai raţionale decizii. Mulţimea criteriilor 

decizionale este reprezentată de punctele de vedere ale decidentului care izolează aspecte ale realităţii 

economice în cadrul procesului decizional. Criteriile decizionale se caracterizează prin mai multe 

niveluri, corespunzătoare diferitelor variante şi/sau stări ale condiţiilor obiective. Luarea în considerare, 

într-o situaţie decizională, a mai multor criterii, trebuie să sefacă ţinînd cont de posibilitatea divizării şi 

grupării criteriilor, precum şi proprietatea de interdependenţă a acestora. De exemplu, profitul poate fi 

divizat pe produse, sub unităţi, etc. De asemenea, profitul şi costul pot fi grupate într-un criteriu global 

reprezentat de rentabilitate. Două criterii sunt independente dacă fixarea unui obiectiv din punct de 

vedere al unui criteriu nu influenţează stabilirea unui alt obiectiv, din punct de vedere al celui de al doilea 

criteriu. În managementul firmei pot fi utilizate criterii de tipul: profit, preţ, calitate, termen de recuperare 

a investiţiei, durata ciclului de producţie, gradul de utilizare a capacităţi i de producţie, etc. 

Mediul ambiant (condiţiile obiective) este reprezentat de ansamblul condiţiilor interne şi externe 

care sunt influenţate şi influenţează decizia. În mediul ambiant se pot manifesta, pentru o anumită situaţie 

decizională, mai multe stări ale condiţiilor obiective. Mediul ambiant se caracterizează printr-o 

mobilitate deosebită. În cadrul condiţiilor interne se observă o perfecţionare a pregătirii personalului, 
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perfecţionare a sistemului informaţional, iar în ceea ce priveşte condiţiile externe, se înregistrează 

modificări în legislaţia ţării, modificări în relaţiile firmei cu diverse organizme. Evoluţia mediului 

ambiant se manifestă uneori contradictoriu în ceea ce priveşte influenţa asupra procesului de elaborare a 

deciziilor în cadrul firmei. Astfel, creşterea complexităţii activităţii firmei influenţează în mod 

nefavorabil fundamentarea deciziilor, în timp ce ridicarea nivelului de pregătire profesională şi în 

domeniul managementului are afecte favorabile asupra luării deciziilor. 

Mulţimea consecinţelor cuprinde ansamblul rezultatelor ce s-ar obţine conform fiecărui criteriu 

decizional şi fiecărei stări a condiţiilor obiective prin aplicarea variantelor decizionale. Stabilirea 

consecinţelor este o activitate care nu se realizează întotdeauna cu exactitate deoarece nu se cunosc cu 

certitudine cauzele ce ar determina producerea lor. Consecinţele pot fi în formă cantitativă sau calitativă. 

Obiectivele decizionale sunt nivelele propuse de către decident pentru a fi atinse în urma 

implimentării variantei decizionale alese. 

Utilitateafiecărei consecinţe a diferitelor variante se exprimă în aceeaşi unitate de măsură care 

variază între 0 şi 1, utilitatea reprezentînd rezultatul aşteptat de decident în urma faptului că o anumită 

consecinţă se realizează. 

Anumite diferenţe individuale pot influenţa procesul de luare a deciziei. Unele dintre acestea 

influenţează numai anumite aspecte ale procesului decizional, în timp ce altele influenţează întregul 

proces. Există cinci diferenţe individuale: 

1.Sistemul de valori al decidentului - un veritabil ghid utilizat de către decident. 

2.Personalitatea decidentului. Decidenţii sunt influenţaţi de o serie de factori psihologici, atît 

conştienţi, cît şi subconştienţi. Unul dintre cei mai importanţi factori este personalitatea. De exemplu, în 

condiţiile luării deciziei în condiţii de risc, personalităţile întreprinzătorilor se reflectă puternic în 

alegerile făcute. 

3.Înclinaţia spre risc a decidenţilor. Decidenţii au înclinaţii diferite de asumare a riscului. 

Optimiştii îşi asumă mari riscuri deoarece presupun că rezultatul deciziei va fi întotdeauna favorabil. 

Decidenţii cu o aversiune crescută faţă de risc vor prefera să decidă în situaţiile în care certitudinea 

rezultatului final este foarte ridicată. 

4.Disonanţa cognitivă. Cercetătorii comportamentului şi-au îndreptat atenţia spre studiul 

anxietăţii postdecizionale, şi a disonanţei cognitive. Ea este legată de lipsa armoniei între factorii 

cognitivi individuali(atitudini, convingeri) după luarea unei decizii. Rezultatele disonanţei cognitive sunt 
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îndoielile care apar în legătură cu alegerea celei mai bune alternative. Disonanţa cognitivă influenţează 

în mod negativ Eficacitatea procesului decizional. 

5.Abilitatea de stabilire a priorităţilor. Fiecare manager poate avea un set diferit de criterii în 

stabilirea priorităţilor. 

Manegerii eficienţi sunt aceia care nu încearcă să rezolve toate problemele cu care se confruntă, 

ci sunt capabili să delege altora responsabilitatea luării unor decizii, rezolvînd doar problemele care au 

o influenţă puternică asupra atingerii obiectivelor organizaţionale. Este nevoie de un proces sistematizat 

de luare a deciziilor pentru rezolvarea situaţiilor-problemă neprogramate dificile sau complexe. 

Etapele şi fazele procesului decizional 

 

Adoptarea unor decizii viabile presupune organizarea şi sistematizarea activităţii decidenţilor, 

astfel încatlucrările pregătitoare materializării acestora să se desfăşoare într-o succesiune logică. Aceasta 

se impune cu multă acuitate în etapa actuală candla nivelul unităţii economice şi a subdiviziunilor 

organizatorice se concentrează un volum tot mai mare de evenimente şi informaţii, ca urmare a 

modificărilor intervenite în activitatea economică şi organizatorică a acestora. 

Desfăşurarea procesului decizional în ansamblul său, impune parcurgerea anumitor etape, cărora 

le corespund mai multe faze. 

Principalele etape ale procesului decizional sunt: etapa pregătitoare, stabilirea variantelor 

decizionale, aplicarea deciziei, controlul şi evaluarea rezultatelor obţinute. 

1. Etapa pregătitoareprezintă o importanţă deosebită în derularea procesului decizional. De 

modul cum se succed fazele acestei etape şi calitatea lucrărilor determină în mare măsură derularea 

normală a întregului proces decizional. Această etapă cuprinde trei faze:  

- În prima fază are loc identificarea problemei şi aprecierea situaţiei care impune declanşarea 

procesului decizional. Din mulţimea evenimentelor ce apar într-o unitate economică, decidentul le va 

delimita pe cele ce pot fi rezolvate prin mai multe variante, care vor constitui probleme decizionale. În 

acest scop este necesar ca decidentul să cunoască la timp apariţia factorilor ce influenţează funcţionarea 

sistemului sau subsistemului determinându-i abaterile de la parametrii prestabiliţi. 

- În cea de a doua fază are loc formularea scopului urmărit de decident, prin intervenţia sa asupra 

restabilirii funcţionării normale a sistemului sau subsistemului. Importanţa acestei faze constă în 

asigurarea concentrării atenţiei asupra consecinţelor influenţei factorilor perturbatori şi a rezultatelor 
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scontate prin materializarea deciziei.  

- În cea de a treia fază are loc culegerea informaţiilor necesare elaborării variantelor decizionale. 

Cu acest prilej se stabilesc informaţiile necesare, volumul, structura, termenul de transmitere, persoanele 

care răspund de culegerea şi prelucrarea acestora, astfel încatsă se obţină informaţii cu capacitate mai 

completă de reflectare a fenomenelor sau proceselor vizate. Pentru a uşura activitatea decidenţilor este 

necesar să se asigure informaţiile strict necesare şi să fie lipsite de efectele implicării afective a 

persoanelor care le culeg şi le prelucrează catşi a celor care le utilizează în elaborarea de variante. 

Parcurgerea acestei faze implică cunoaşterea aprofundată a metodelor de tratare şi prezentare a 

informaţiilor. 

2. Etapa stabilirii variantelor de decizie. Pe baza informaţiilor prelucrate primite de decident, se 

elaborează variantele de decizie. Fiecare variantă urmăreşte acelaşi scop, dar se deosebesc între ele prin 

implicaţiile fiecăreia şi rezultatele finale estimate prin materializarea lor. În această etapă activitatea 

poate fi structurată pe trei faze deosebindu-se între ele prin natura activităţilor desfăşurate de decident.  

- În prima fază are loc stabilirea unui sistem riguros de indicatori sau parametri, cu ajutorul cărora 

să se poată evalua consecinţele fiecărei variante. Sistemul de indicatori sau parametri trebuie să fie unitar 

pentru toate variantele decizionale şi să răspundă scopului urmărit de decident prin realizarea 

obiectivului propus. Spre exemplu, dacă decidentul are ca obiectiv adoptarea unei decizii cu privire la 

tehnologia de creştere a animalelor, va trebui ca sistemul de indicatori să reflecte eficienţa economică a 

fiecărei variante tehnologice, nivelul parametrilor ce urmează a se realiza şi posibilităţile de materializare 

a acestora.  

- În cea de a doua fază are loc analiza comparativă a variantelor. Cu ajutorul sistemului de 

indicatori şi parametri stabiliţi în faza anterioară, se analizează implicaţiile şi rezultatele ce se vor obţine 

prin materializarea în practică a fiecărei variante. În general, această analiză se efectuează având , în 

principal două obiective: a) resursele materiale, financiare şi umane solicitate de fiecare variantă; b) 

rezultatele de producţie şi implicaţiile economice ale acestora. 

- În cea de a treia fază are loc alegerea variantei care oferă avantajele maxime şi poate fi 

materializată în practică. În procesul decizional momentul opţional este hotărItor. Această fază are 

implicaţiile cele mai mari asupra rezultatelor finale ale unităţilor economice. De modul în care decidentul 

apreciază consecinţele variantei pentru care optează depinde îmbinarea factorilor de producţie, 

valorificarea produselor etc. iar în final, realizarea obiectivului propus. 
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3. Etapa aplicării deciziei, această etapă trebuie pregătită cu foarte mare atenţie. Ea presupune 

adoptarea în prealabil a unui program de acţiuni cu privire la informarea executanţilor privând necesitatea 

adoptării deciziei, răspunderile ce revin fiecărui component implicat, mijloacele economice necesare 

realizării acesteia, componentele motivaţionale pentru executanţi, efectele economice finale ale 

materializării acesteia. 

4. Etapa controlului şi evaluării rezultatelor obţinute. În această etapă se determină măsura în 

care obiectivele fixate au fost îndeplinite, cauzele care au generat eventualele abateri, influenţa factorilor 

aleatori asupra rezultatelor prestabilite. Particularităţile procesului de producţie de exemplu, din 

agricultură influenţează activitatea de control a decidenţilor. Faptul că procesul de producţie este 

influenţat de condiţiile naturale, decidenţii trebuie să separe cauzele provocate de factorii aleatori de 

efectele datorate muncii propriu-zise desfăşurată de subordonaţi. De asemenea, desfăşurarea activităţii 

de producţie pe suprafeţe întinse şi existenţa unor subdiviziuni organizatorice la mari distanţe, 

îngreunează efectuarea unui control riguros cu privire la materializarea deciziilor adoptate.  

În continuare, se analizează modul de desfăşurare a etapelor şi fazelor procesului decizional, 

efectuIndu-se intervenţiile de corecţie, dacă acestea se impun. Cu ocazia controalelor efectuate se culeg 

informaţii asupra modului cum se materializează decizia adoptată, se efectuează intervenţiile necesare. 

Un rol important îl au concluziile privând desfăşurarea procesului decizional şi măsurile necesare 

perfecţionării acestuia pentru ciclul următor. 

Între etapele şi fazele procesului decizional există o serie de conexiuni care, în anumite situaţii, 

pot determina reexamanareaproblemei fie parţial, fie în totalitatea ei. Delimitarea etapelor şi fazelor 

pentru fiecare problemă decizională în parte, depinde de competenţa decidentului. La elaborarea 

deciziilor strategice şi tactica procesului decisional trebuie să i se acorde un plus de atenţie pentru că 

orice eroare neeliminată poate antrena un consum nejustificat de factori de producţie sau poate conduce 

la nerealizarea obiectivului propus. 

 

Metode şi tehnici aplicate în cadrul procesului decizional 

Tehnicile de luare a deciziilor s-au dezvoltat, în general, ca urmare a necesităţii obţinerii unor 

decizii bune. Fiecare manager are la dispozitie un set de unelte (tehnici/metode) care îl asistă în procesul 

de luare a deciziilor. Fiecare organizaţie, fie că este guvernamentală sau privată, non-profit sau plătitoare 

de impozit pe profitşi-a dezvoltat un tip de proces decizional pe baza cărui funcţionează şi de care, în 
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final ajunge să depindă. Din acest motiv adoptarea uneitehnici/metode noi este, de cele mai multe ori, o 

schimbare dificilă pentru manageri care ajung să apeleze la această opţiune doar în cazuri extreme, în 

care utilizarea vechilor metode a condus la o eroare de decizie cu consecinţe grave asupra organizaţiei. 

Există două perspective de abordare a procesului decizional, şi anume abordarea dinpunctul de 

vedere al procesului de rezolvare a problemelor, respectiv din punctul de vedere al procesului de 

regăsire a problemelor. În prima abordare se urmăreşte, în principal, identificarea problemei, a soluţiei 

şi implementarea ei, în timp ceîn cea de-a doua abordare esenţială este analiza calităţii problemei puse. 

Pentrurezolvarea problemelor decizionale s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, o serie de tehnici 

şi metode: 

Tehnica de definire corectă a problemelor porneşte de la premiza că majoritatea erorilor apărute 

în rezolvarea problemelor se datorează definirii incorecte a lor. Pentru a ajuta la definirea corectă a 

problemelor reale se recomandă utilizarea unei diagrame a cauzelor şi efectelor şi a unei proceduri de 

diagramizare a problemei. Primul pas pentru folosirea corectă a acestei tehnici constă în listarea tuturor 

problemelor, a simptomelor şi a problemelor adiacente cu problema în cauză şi desemnarea legăturilor 

cauzale care există între acestea. 

Tehnica de redefinire se bazează pe faptul că, de multe ori soluţia unei probleme depinde de 

modul în care este pusă problema. Redefinirea problemei într-un context mai larg poate facilita 

rezolvarea ei. În cea mai mare parte a cazurilor problemele nu au soluţii predefinite, iar managerii trebuie 

să găsească rapid soluţia. Din acest motiv este utilă elaborarea unui tabel de definire a problemelor înainte 

de a se încerca să se găsească răspunsul la ele.  

Tehnica reversal presupune abordarea problemei de la coadă la cap, permiţînd managerului să 

privească problema din alt punct de vedere decît cel clasic. 

Şedinţa decizională este o metodă tradiţională de luare a deciziilor în grup. În general, şedinţa 

este definită ca o metodă de soluţionare a unor sarcini, probleme sau situaţii privând adoptarea unor 

decizii, exploararea unor perspective, transferul unor informaţii sau armonizarea unor atitudini pe baza 

comunicărei directe între un număr de participanţi, reuniţi pentru scurt timp, sub coordonarea unei 

persoane împuternicate sau alese chiar de către participanţi. 

Etapele metodologice generale ale unei şedinţe sunt: 

1. pregătirea şedinţei 

2. deschiderea şedinţe: 
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3. derularea şedinţei 

4. închiderea şedinţei 

5. evaluarea rezultatelor 

Tehnica grupului nominaleste o formă tradiţională de şedinţă exploratorie bazată pe stimularea 

creativităţii. Ea se compune dintr-o secvenţă de activităţi, precum: a) redactarea în scris de idei în mod 

individual de către fiecare participant, b) afişarea acestor idei pe un suport vizibil pentru toţi participanţii, 

c) discutarea în secvenţă a ideilor numai după afişarea acestora, d) acordarea de priorităţi fiecărei idei, 

de către fiecare participant în mod individual, e) discutarea în plen a priorităţilor propuse, f) rearanjarea 

priorităţilor în mod independent. 

Brainstorming-ul este o tehnică imaginativă şi creativă asemănătoare, avînd ca scop principal 

generarea de idei, prognoze sau alternative de decizie şi criterii de evaluare, în şedinţe cu durată limitată 

şi cu număr restrîns de participanţi(8-15 persoane). Ea se bazează pe premisa că „numărul de păreri 

exprimate face calitatea”. Alte elemente caracteristice ale metodei sunt: a) separarea momentului de 

expunere a ideii de cel al evaluării ei şi b) evitarea oricărei judecăţi de valoare a ideilor exprimate. Metoda 

se deosebeşte de cea grupului nominal prin aceea că nu se aşteaptă expunerea ideilor elaborate în mod 

individual. Din contra, se stimulează formularea de idei noi asociate cu cele deja expuse. Spre deosebire 

de metoda grupului nominal, în cazul brainstorming-ului nu se fac prioritizări. 

Metoda avocatului diavolului urmăreşte stimularea comportării creative şi gestionarea 

conflictelor şi tensiunilor apărute între participanţii la procesul decizional în etapa de generare a 

diferitelor ipoteze considerate în luarea deciziilor. Metoda constă în aceea că o persoană sau un grup de 

persoane pregăteşte şi prezintă un plan de acţiune pentru rezolvarea unei situaţii apărute într-un mediu 

în schimbare. Altă persoană sau un grup de persoane joacă rolul avocatului diavolului, încercînd să 

evidenţieze şi să argumenteze neajunsurile planului propus printr-o critică nu neapărat constructivă. 

Această critică serveşte, alături de planul iniţial, ca bază pentru un plan revizuit. Avantajul metodei 

constă în aceea că problema poate fi considerată din mai multe perspective şi şansele de a trece cu vedere 

anumite aspecte greu de perceput se micşorează. Rolul moderatorului discuţiei, care trebuie să întreţină 

o atmosferă sănătoasă, stimulatoare pentru expunerea deschisă a opiniilor, este foarte important.  

Metoda "arborele de decizie”, este, de fapt, expunerea grafică a tabelelor decizionale sub formă 

de arbore. Avantajele acestei metode sunt: 

a) Arborii de decizie pun la dispoziţie prezentarea grafică a proceselor decizionale succesive. 
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Aceştia arată clar candtrebuie să luăm deciziile care sunt posibilele de urmărit şi care vor fi câştigurile 

finale. 

b) Alt avantaj îl constituie faptul că rezultatele calculelor sunt ilustrate direct pe arbore, 

simplificandastfel analiza. 

Un arbore de decizie se compune din următoarele elemente: puncte de decizie, alternative, puncte 

de ocazie, stări naturale şi câştiguri. 

Puncte de decizie. La punctul de decizie (numit şi nod de decizie sau bifurcaţie de decizie), de 

obicei notat cu un pătrat, decidentul alege o alternativă de desfăşurare a acţiunii într-un număr finit de 

alternative existente. Acestea sunt prezentate sub formă de ramuri care pornesc din partea dreaptă a 

punctului de decizie. Dacă alternativa implică o anumită cheltuială, aceasta se va scrie de-a lungul 

ramurii. O alternativă care nu este aleasă este tăiată, folosindu-se simbolul //. Fiecare alternativă poate 

avea ca rezultat un câştig, un alt punct de decizie sau un alt punct de ocazie. 

Puncte de ocazie. Un punct de ocazie (nod de ocazie), reprezentat printr-un cerc, arată că ocazia 

unui evenument este aşteptată în acest moment al procesului. Adică, din numărul infinit de stări naturale 

una este pe cale să apară. Stările naturale sunt reprezentate prin ramuri la dreapta punctelor de ocazie. 

Pi 

                         Structura  generală a arborelui de decizie 
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De vreme ce arborii ilustrează luarea deciziei în condiţii de risc, probabilităţile estimate ale stărilor 

naturale sunt scrise deasupra ramurilor. Fiecare stare naturală poate fi urmată de un câştig, de un punct 

de decizie sau de un alt punct de ocazie. 

Metode de raţionalizare a procesului dezional în diferite condiţii 

1. Decizii în condiţii de certitudine 

În aceste împrejurări există o singură stare a condiţiilor obiective, astfel pentru fiecare variantă 

se va determina o singură consecinţă în cadrul fiecărui criteriu de decizie. Dacă la fundamentarea deciziei 

se ia în considerare un singur criteriu, metodele utilizate sunt numeroase, ele depinzînd de specificul 

situaţiei decizionale. Astfel metodele de raţionalizareprocesului decizional în condiţii de certitudine sunt: 

Metoda utilităţii globale. În condiţiile unor coeficienţi de importanţă identici, varianta optimă 

corespunde aceleia pentru care suma utilităţilor este maximă, iar dacă valoarea coeficienţilor de 

importanţă este diferită pentru criteriile decizionale, atunci varianta optimă este cea pentru care suma 

produselor dintre utilităţi şi coeficienţii de importanţă este maximă. 

Metoda ELECTRE. Această metodă presupune compararea variantelor decizionale, două cîte 

două, pentru stabilirea unor relaţii de preferinţă, pe baza a doi indicatori(de concordanţă şi 

disconcordanţă) 

Tabelul decizional reprezintă un tabel care include patru cadrane: 

Cadranul I – Obiective sau cerinţe decizionale; 

Cadranul II – Acţiuni sau operaţii posibile; 

Cadranul III – Combinaţii de obiective sau cerinţe decizionale; 

Cadranul IV – Combinaţii de acţiuni sau operaţii posibile. 

Între avantajele utilizării tabelului decizional, poate fi menţionată sporirea operativităţii în luarea 

deciziilor, concomitent cu reducerea muncii cadrelor de conducere, datorită stabilirii anterioare a 

variantelor decizionale corespunzătoare diferitor combinaţii de obiective şi a rezultatelor ce se vor obţine. 

2. Decizii în condiţii de incertitudine. 

În cazul lipsei de informaţii privând factorii evenimentele ce pot influenţa rezultatele alegerii 

variantelor, un rol important îl au factorii psihologici. 

Decizia va depinde în mare măsură de raţionamentele subiective ale decidentului, de faptul că el 

este o persoană optimistă sau pesimistă. 

După cum s-a menţionat, decidentul poate stabili toate variantele sau alternativele Vi, i = 1,n şi 
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rezultatele alegerii variantei Vi în starea Nj, notate Rij. Nu are nici un fel de informaţii asupra 

probabilităţilor de apariţie a stărilor naturii. 

Pentru luarea deciziei se folosesc criteriile de decizie printre care avem: 

Criteriul maxi-max. Acest criteriu corespunde unui decident optimist. El crede că orice variantă 

va alege, „natura” va acţiona în aşa fel, încît el va obţine rezultatul cel mai bun. El va alege valoarea 

maximă a rezultatului fiecărei variante şi apoi valoarea maximă a acestor maxime:max(maxRij)=V 

Criteriul maxi-min. Acesta este criteriul pesimistului, care crede că natura acţionează împotriva 

lui: orice variantă ar alege, el ar obţine cea mai proastă încasare posibilă, deci cel mai rău rezultat. 

Decidentul va alege, pe linie, rezultatul minim pentru fiecare dintre variante şi apoi va selecta valoarea 

maximă a acestor rezultate minime:max(minRij)=V 

Criteriul lui Hurwicz. Criteriul este aplicabil decidenţilor optimişti, pesimişti ori celor situaţi între 

cele două extreme. Optimistul este exprimat prin aşa-numitul indice sau coeficient de optimism, α 

aparţine intervalului [0,1], astfel că (1- α) este indicele de pesimism. Alegerea coeficientului α depinde 

de decident deci este subiectivă. În acest caz se introduce o valoare ponderată a rezultatului fiecărei 

alternative:  

Vpi= αmaxRij + (1- α)minRij V=maxVpi 

Criteriul lui Laplace. Acest criteriu se mai numeşte „al şanselor egale” sau criteriul speranţei 

matematice. Se acordă şanse egale de apariţie fiecărei stări a naturii, deci pentru n stări, probabilitatea 

de apariţie este egală cu 1/n. Stările naturii sunt echiprobabile. Valoarea sperată a rezultatului este: 

Vi = 1/n ∑Rij,V=maxVi 

Criteriul de mini-max al regretelor. Acesta se mai numeşte criteriul lui Savage, care a introdus 

noţiunea de „regret”, o măsură a pierderii datorată nealegerii celei mai bune variante. Regretul este 

măsurat prin diferenţa dintre rezultatul cel mai bun pe care l-am fi putut realiza dacă am fi ştiut ce stare 

a naturii urma să apară şi rezultatul obţinut prin luarea deciziei. Cele trei etape necesare aplicării 

criteriului sunt: 

construim tabla regretelor; 

identificăm regretul maxim pentru fiecare alternativă; 

alegem alternativa care minimizează valorile maxime ale regretelor. 

3. Decizii în condiţii de risc. 

Din lipsa totală de informaţii asupra apariţiei stărilor naturii, uneori, criteriile de decizie nu 
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furnizează un răspuns concludent cu privire la decizia ce trebuie luată. 

Estimarea probabilităţilor de apariţie a stărilor naturii poate avea însă un caracter subiectiv, 

deoarece depinde de decident, deci de factorii psihologici, de intuiţie, de experienţă, precum şi de 

informaţiile cantitative şi calitative posibile de obţinut. O astfel de probabilitate numită apriori sau 

probabilitatea subiectivă, reflectă gradul de verosimilitate al apariţiei unei anumite stări a naturii. 

Judecăţile de verosimilitate, exprimate printr-o formă calitativă, pot fi cuantificate în echivalenţe 

numerice pentru decidenţi, prin aceste probabilităţi subiective şi sunt date în tabel. 

 

 

Judecăţi calitative de verosimilitate Echivalenţe numerice 
Imposibil 0 
Neverosimil 0,01 – 0,05 
Îndoielnic 0,06 – 0,25 
Pauzibil 0,26 – 0,45 
Posibil 0,46 – 0,55 
Verosimil 0,56 – 0,75 
Foarte verosimil 0,76 – 0,95 
Aproape sigur 0,96 – 0,99 
Sigur 1 

 

Pentru luarea deciziilor se vor calcula: 

Valorile sperate ale rezultatului: 

Si = ∑Rijpj 

Mărimea riscului: 

σi = √ ∑(Rij – Si) 2 pj 

3. Coeficientul de risc: 

rj = σj/Sj 

 

 

Luarea deciziilor poate fi efectuată fie prin compararea valorilor sperate a rezultatelor, fie prin 

figurarea arborilor de decizie, însă decizia aleasă va depinde de atitudinea personală a decidentului faţă 

de risc. 
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Capitolul 9. DELEGAREA SI REPARTIZAREA SARCINILOR 
 

Funcţia de organizare şi funcţiunile uneiorganizații 

Organizarea este procesul de creare a structurii pentru organizaţii, prin care oamenii devin 

capabili sau dobIndesc capacitate a de a lucra şi de a participa împreună în mod efectiv la 

realizarea obiectivelor ei. 

Există două aspecte principale privând procesul de organizare: 

împărţirea organizaţiei în subunităţi corespunzătoare obiectivelor şi strategiei ei. Aceasta este 

ceea ce mulţi oameni înţeleg greşit ca fiind unicul şi singurul ţel al procesului deorganizare. 

uneori mai puţin tangibil, relaţiile de autoritate sunt firele nevăzute care leagă nivelurile 

managementului de vIrf cu cele de jos sau inferioare ale forţei de muncă şi fac posibilă distribuirea şi 

coordonareasarcinilor. 

Instrumentele pe care le deţine managementul organizaţiei în realizarea funcţiei de organizare 

sunt: 

Delegarea, care reprezintă mijlocul prin care managementul stabileşte relaţiile de autoritate. 

Delegarea este instrumentul prin care managementul distribuie printre oamenii săi activităţile sau 

întreaga muncă a organizaţiei, respectiv nenumăratele sarcini ce trebuie să fie executate pentru ca 

obiectivele să fie îndeplinite, atinse. 

Responsabilitatea. În contextul delegării, responsabilitatea este o obligaţie de a executa 

sarcinile şi de a lua în considerare executarea definitivă şi satisfăcătoare a lor. Prin obligaţie 

înţelegem faptul că se aşteaptă ca un individ să îndeplinească complet cerinţele unei anumite sarcini, 

atunci candel acceptă o poziţie într-o organizaţie pentru a executa sarcinile poziţiei din structură, desigur, 

în schimbul unor recompense anume. 

Autoritatea organizaţională. Dacă o persoană trebuie să realizeze ceva pentru organizaţie, 

aceasta presupune responsabilitate pentru îndeplinirea satisfăcătoare a sarcinilor şi, totodată, organizaţia 

trebuie să aprovizioneze cu resursele necesare cerute. Autoritatea este dreptul limitat de folosire a 

resurselor organizaţiei şi de canalizare a eforturilor unor oameni ai ei spre executarea sarcinilor. 

Autoritatea este delegată unei poziţii, unui post din structură, şi nu unui individ care, din 

întImplare, deţine poziţia respectivă la un moment dat. Aşa cum definiţia noastră a specificat autoritatea 
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este dreptul limitat de folosire a resurselor şi de a comanda oamenilor. Într-o organizaţie, aceste limite 

sunt, de obicei, specificate prin politici, proceduri, reguli şi descrieri ale posturilor, sau acestea pot fi 

comunicate şi oral subordonaţilor. În general, limitele autorităţii cresc tot mai mult pe măsură ce urcăm 

pe scara ierarhică managerială. Dar trebuie să precizăm că şi autoritatea managerilor de vIrf este limitată. 

Puterea, în contrast cu autoritatea, este capacitate a de a acţiona saucapacitate 

adeaafectaosituaţie.Unindividpoateaveaputere,fărăaaveaautoritate. Autoritatea, cu alte cuvinte, 

determină ceea ce are dreptul să facă o persoană ocupInd o poziţie anume. Puterea determină ceea ce ea, 

în mod real, poate face. Căile în care puterea este folosită pot avea efecte pozitive sau negative asupra 

organizaţiei. 

Organizarea procesuală constă în principal din studierea celor mai importante categorii de 

muncă, a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale organizaţiei. În cadrul acestei 

organizări putem să identificăm ca prim element funcţiunea, respectiv setul de activităţi omogene 

şi/sau complementare, specializate, derulate de o anumită categorie de personal, cu o anumită 

specialitare, folosind metode şi tehnici specifice în vederea atingerii unuia sau a mai multor 

obiective derivate din obiectivele generale ale organizaţiei. Funcţiunile organizaţiei reprezintă 

subdiviziuni cuprinzătoare ale sistemului organizaţional. 

Fiecare funcţiune este compusă din activităţi. Activitatea poate fi definită drept totalitatea 

atribuţiilor omogene de o anumită natură pentru a căror efectuare sunt necesare cunoştinţe de 

specialitate dintr-un domeniu. ContinuInd detalierea, atribuţia ar avea două sensuri: 

• ansamblul de sarcini de muncă identice necesare pentru realizarea unei părţi dintr-o 

activitate atunci candse referă la organizaţie sau la anumite părţi ale acesteia; 

• ansamblul de obligaţii, de autorităţi şi de responsabilităţi conferite unei persoane pe baza 

funcţiei pe care oocupă. 

Sarcina reprezintă o acţiune de o anumită natură, parte elementară a unui proces de 

muncă, care se realizează după o anumită procedură cu scopul îndeplinirii unui obiectiv 

individual. O sarcină reprezintă tot ceea ce o persoană poate executa singură, pe baza cunoştinţelor de 

care dispune. Sarcina presupune o anumită autonomie operaţională. 

Cu privire la delimitarea funcţiunilor organizaţiei există, în general, un consens ce urmează 

principalele domenii de activitate, fiind aceleaşi indiferent de ramura economică în care activează firma. 

Ceea ce diferă între firme este gradul de dezvoltare al acestor domenii de activitate, aria lor de cuprindere. 
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Astfel, se disting următoarele tipuri principale de funcţiuni: 

Funcţiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentată de ansamblul activităţilor care se 

desfăşoară în cadrul organizaţiei în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi 

transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a firmei. Între activităţile de bază ale acestei 

funcţiuni amintim: 

• cercetarea şi asimilarea de noi tehnologii, introducerea progresuluitehnic; 

• organizarea procesului de elaborare, de implementare şi de adaptare de noi concepte, tehnici cu 

caracterorganizatoric; 

• elaborarea, stabilirea normelor şi normativelor de consumuri specifice de materii prime, materiale, 

energie, combustibili şi, parţial, de resurseumane; 

• conceperea şi asimilarea de produse şi de servicii noi, modernizarea celorexistente; 

• dezvoltarea capacităţi lor de producţie, elaborarea de previziuni, planuri deinvestiţii. 

Funcţiunea de producţie sau operaţională se caracterizează prin înglobarea 

activităţiidebazăaorganizaţiei,princareserealizeazătransformareaobiectelormunciiîn produse sau servicii 

finite, destinate clienţilor. Funcţiunea cuprinde ansamblul activităţilor de bază, auxiliare şi de deservire. 

Principalele activităţi specifice acestei funcţiuni sunt: 

• fabricarea, exploatarea şi operaţiunile de prestare a serviciilor; 

• programarea, lansarea şi urmărirea operativă a producţiei; 

• controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor şi subansamblelor pe întregul 

flux de fabricaţie, precum şi al produselor finite; 

• producţia auxiliară prin care se asigură unele cerinţe necesare desfăşurării în condiţii bune a 

procesului de bază: producţia şi distribuţia de energie, combustibilului, utilităţilor etc.; 

• întreţinerea şi reparaţia maşinilor, clădirilor, echipamentelor de lucru în vederea menţinerii lor în 

stare de funcţionare la parametri catmai apropiaţi de cei optimi; 

• transportul intern tehnologic. 

Funcţiunea comercială cuprinde totalitatea activităţilor prin care se asigură legătura cu mediul 

extern atat pentru asigurarea resurselor materiale catşi pentru comercializarea produselor şi serviciilor. 

Activităţile principale ale acestei funcţiuni sunt: 

• aprovizionarea tehnico-materială, ce presupune atribuţii de procurare rapidă şi completă, la 
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termenele necesare şi în condiţii de eficienţă, a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de 

producţie şi a altor factori necesari producţiei; 

• depozitarea, conservarea şi administrarea stocurilor de materii prime, materiale etc.; 

• comercializarea produselor şi serviciilor, trecerea produselor din sfera de producţie în piaţă; 

• transportul la punctele de vInzare sau la clienţi; 

• marketingul, cu scopul de identificare a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor şi de orientare a 

ofertei către satisfacerea catmai eficientă a acestora. 

Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul de activităţi prin care se asigură resursele 

financiare necesare atingerii obiectivelor, evidenţierea valorică a fenomenelor economice din cadrul 

organizaţiei, analiza modului de utilizare a resurselor şi de obţinere a rezultatelor. Între activităţile 

specifice acestei funcţiuni amintim: 

• previzionarea şi planificarea mijloacelor financiare necesare; 

• execuţia financiară prin care se asigură distribuirea acestor resurse în cadrul firmei, controlul 

utilizării lor eficiente; 

• contabilitatea, activitate prin care se înregistrează şi se evidenţiază valoric resursele materiale, 

umane şi financiare, precum şi rezultatele activităţii firmei; 

• calculaţia costurilor şi preţurilor; 

• analizaeconomico-financiară. 

Funcţiunea de resurse umane cuprinde ansamblul activităţilor necesare pentru realizarea 

obiectivelor de asigurare şi de dezvoltare a potenţialului uman. Principalele activităţi se referăla: 

• determinarea necesarului de personal, cantitativ şi în structură; 

• planificarea, recrutarea, selecţia şi încadrarea resursei umane; 

• evidenţa sa; 

• aprecierea şi sistemul de promovare; 

• recompensarea şi sancţionarea, motivarea angajaţilor; 

• sistemul de recompensare; 

• pregătirea, perfecţionarea, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a angajaţilor; 

• protecţia şi igiena muncii. 

Între funcţiunile organizaţiei există în procesul de realizare a obiectivelor generale o serie de 
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raporturi de interdependenţă şi intercondiţionare. 

 

Proiectarea structuriior ganizaţionale 

Prin structură organizatorică trebuie să înţelegem ansamblul de posturi şi de compartimente 

de muncă care compun organizaţia, modul de constituire, de grupare şi de subordonare a acestora, 

precum şi principalele legături care se stabilesc între ele în vederea asigurării îndeplinirii în cele 

mai bune condiţii a obiectivelor organizaţionale. 

După cum reiese din definiţie, la baza structurii organizaţionale stau o serie de elemente 

fundamentale care impun managementului adoptarea de decizii în vederea stabilirii lor: 

• postul; 

• unităţile şi compartimentele de muncă; 

• sistemul delegării, autorităţii şi responsabilităţii; 

• normele de conducere; 

• poziţiile cu autoritate directă şi cele de sprijin. 

Rolul structurii organizatorice este de o asigura la nivelul organizaţiei o divizare a sarcinilor, 

concomitent cu integrarea acestora, activitatea membrilor organizaţiei fiind caracterizată de eficienţă şi 

eficacitate. 

Reprezentarea structurii organizatorice se face prin mijloacele specifice: organigrama şi fişa 

postului. Suplimentar, pentru prescrierea cadrului general de comportament şi a dispoziţiilor privitoare 

la disciplina muncii tuturor angajaţilor, se întocmeşte regulamentul de ordine interioară (ROI). 

Proiectarea structurii organizatorice trebuie să se bazeze pe respectarea unor principii, dintre care 

le amintim pe următoarele: 

Principiul divizării activităţii şi individualizarea funcţiilor organizaţiei este un principiu fără 

de care nu se poate realiza gruparea activităţilor complexe în organisme sau compartimente de muncă. 

În structura organizatorică, funcţiunile organizaţiei trebuie să fie clar evidenţiate, iar compartimentele de 

muncă ce aparţin aceleiaşi funcţiuni să fie grupate, evitIndu-se dispersarea acestora pe baza altor criterii. 

Principiul supremaţiei obiectivelor asigură condiţiile absolut necesare pentru ca fiecare 

compartiment de muncă să aibă un rol bine definit, în concordanţă cu obiectivele firmei. 

Principiul unităţii de comandă presupune ca ierarhizarea subdiviziunilor organizatorice să se 
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facă astfel încatfiecare titular al unui post de conducere şi fiecare compartiment să fie subordonate 

nemijlocit unui singur şef. 

Principiul apropierii managementului de locul de execuţie a sarcinilor exprimă, în esenţă, 

necesitatea reducerii numărului de niveluri ierarhice la minim. O structură simplă, cu un număr mic de 

niveluri ierarhice asigură reducerea distanţei dintre posturile de conducere şi cele de execuţie, 

transmiterea rapidă şi nedeformată a deciziilor în sens descendent, a informaţiilor necesare luării 

deciziilor şi controlului în sens ascendent. 

Principiul flexibilităţii presupune ca structura organizatorică să reflecteschimbările din sfera 

obiectivelor, resurselor, cunoştinţelor din diferite domenii, cu un minim de efort din partea managerilor 

şi personalului. 

În proiectarea structurii organizatorice se va avea în vedere parcurgerea următoarelor etape: 

Identificarea obiectivelor şi activităţilor şi gruparea acestora pe funcţiunileorganizaţiei 

În cadrul primei etape se urmăreşte o personalizare a structurii organizatorice potrivit obiectivelor 

unităţii şi activităţilor care trebuie îndeplinite în vederea realizării acestora. Pentru a fi desfăşurată, 

fiecare activitate presupune realizarea unui anumit număr de lucrări legate de sistemul de informare, de 

procesul decizional, de documentarea personalului, asigurarea bazei tehnico-materiale, asigurarea forţei 

de muncă etc. Din acest motiv, este important să se inventarieze toate lucrările ce trebuie executate la 

nivelul activităţilor, întocmindu-se o listă a lucrărilor necesare. 

Stabilirea necesarului de personal pe baza volumului de muncă impus de realizare a 

activităţilor 

Pentru aprecierea cantitativă a volumului de muncă se porneşte de la lista lucrărilor necesare şi 

se aplică o metodă specifică de determinare a volumului de muncă cum ar fi fotografierea, cronometrarea 

etc. 

Proiectarea propiu-zisă astructurii 

Începând  cu această etapă se trece la repartizarea sarcinilor pe posturi şi la gruparea posturilor 

în unităţi sau compartimente de muncă. 

Definirea locurilor de muncă din organizaţie 

Simplificarea locului de muncă reprezintă procesul de proiectare prin care ocupanţii postului 

au un număr mic de activităţi înguste de executat. Această idee a simplificării a fost popularizată de 

Frederick Taylor prin viziunea sa asupra managementului ştiinţific, care accentua reducerea postului la 
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sarcini înguste şi instruirea muncitor ilor în privinţa celei mai bune modalităţi de a le îndeplini. Deoarece 

slujbele implicate în procesul de simplificare devin simple, repetitive, muncitor ii devin schimbabili (pot 

fi înlocuiţi între ei) ceea ce face ca instruirea noilor veniţi în organizaţie să fierelative Uşoară. Din 

nefericire, simplificarea muncii poate fi dusă prea departe şi astfel apar locuri de muncă înguste, 

repetitive care nu conduc la motivarea muncitor ilor. Aceste posturi înregistrează deseori efecte negative, 

respectiv: muncitor ul este plictisit, satisfacţia slujbei este joasă, absenteismul este mare; fluctuaţia 

personalului este ridicată şi pot să apară chiar şi cazuri de sabotaj. 

Rotirea pe locuri de muncă este practica de trecere periodică a salariaţilor printr-o mulţime de 

locuri de muncă după o succesiune planificată (vezi Figura nr. 7.2.). Deseori, abordarea acesta ţinteşte 

la reducerea monotoniei sau plictiselii asociate cu simplificarea slujbei prin prevederea unei diversificări 

a sarcinilor. Rotirea slujbei are, de asemenea, avantajul policalificării salariaţilor (instruirea lor de a 

îndeplini sau executa sarcini implicate în cateva slujbe) astfel rezultInd o flexibilitate maximă în privinţa 

încredinţărilor slujbelor. Rotirea a devenit importantă ca un instrument de dezvoltare a salariatului. 

Astfel, salariaţii sunt rotiţi printr-o serie de locuri de muncă în vederea creşterii capacităţi lor, flexibilităţii 

lor şi înţelegerii diferitelor aspecte ale organizaţiei. 
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 Rotirea pe locuri de muncă 

 

Lărgirea locului de muncă, reprezintă procesul de alocare a unei varietăţi mai largi a sarcinii 

similare unui loc de muncă pentru a o face munca mult mai provocatoare. Lărgirea muncii lărgeşte de 
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fapt scopul , respectiv numărul de diferite sarcini pe care un salariat le execută în cadrul unui anumit 

loc de muncă. Deşi reprezintă o îmbunătăţire faţă de specializarea îngustă a muncii, lărgirea acesteia are 

în general oarecum un succes limitat în motivarea salariaţilor. Aceasta în principal deoarece puţin mai 

multe sarcini similare deseori nu furnizează suficientă provocare şi motivare. 

 

Gruparea posturilor în unităţi, compartimente de muncă 

Posturile trebuie grupate în cadrul unor unităţi de muncă definite ca grupuri coerente de persoane 

reunite sub o singură autoritate, care îşi asumă în mod permanent un rol bine stabilit. Cel mai folosit sistem 

de compartimentare este compartimentarea funcţională. 

Compartimentarea funcţională mai este numită şi tradiţională sau clasică deoarece reprezintă 

primul sistem de organizare dezvoltat şi studiat. El, de asemenea, este încă foarte larg folosit de 

organizaţiile care nu sunt prea mari. Departamentalizarea funcţională este procesul împărţirii organizaţiei 

în unităţi ce au fiecare sarcini şi responsabilităţi distincte,neasemănătoare. 

În principal, compartimentarea funcţională reprezintă gruparea angajaţilor în acord cu 

sarcina preponderentă sau principală pe care o au de executat. Liniile specifice de împărţire 

corespund activităţilor critice ale organizaţiei. Din cauză că organizaţia este împărţită în unităţi ce au 

sarcini distincte, compartimentarea funcţională, de asemenea, uşurează folosirea tehnologiei producţiei 

de masă în organizaţiile producătoare. 

Folosind acest principiu de grupare a posturilor va rezulta la nivelul organizaţiei o structură 

funcţională, respectiv tipul de departamentalizare în care poziţiile sunt grupate în funcţie de aria sau de 

domeniul funcţional principal (sau de specializare). 

Forma funcţională de departamentalizare este cel mai des folosită în organizaţiile mici şi medii 

ale căror activităţi nu pot fi coordonate fără un tip de structură formală, dar nu sunt prea mari astfel 

încatsă facă dificilă coordonarea transfuncţională. Astfel de organizaţii au în mod frecvent un număr 

limitat de produse sau servicii înrudite sau au de-a face cu o mulţime relativ omogenă de consumatori 

sau clienţi. 

Structura organizaţională va urma întotdeauna strategia pe care a adoptat-o managementul de vIrf 

la nivel de organizaţie. Astfel, se pot identifica forme diferite de structuri determinate de strategia 

concurenţială adoptată. 

Lider prin cost – structura se concentrează pe funcţiunea producţie sau pe operaţii şi este puternic 
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centralizată la nivel înalt, presupunând şi un riguros control financiar; 

Diferenţiere – structura se concentrează pe funcţia de marketing, aceasta fiind responsabilă 

pentru crearea de noi produse şi este puternic descentralizată, locurile de muncă fiind mai puţin 

structurate, iar controlul este în principal unulstrategic. 

Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii funcţionale 

Avantaje Dezavantaje 

• dezvoltarea profundă a expertizei;  

• drumul clar al carierei; 

• folosirea eficientă a resurselor;  

• producţia de masă este posibilă; 

• coordonarea este uşoară într-o funcţie;  

• avantajul tehnic potenţial faţă de concurenţi. 

• Răspunsul încet privând problemele 

multifuncţionale; 

• deciziile restante în topul ierarhiei; gâtuirile 

datorate sarcinilor secvenţiale; 

• viziunea restrânsăprivând organizaţia printre 

salariaţi; 

• măsurarea inexactă a performanţelor; instruirea 

îngustă pentru managerii potenţiali 

Compartimentarea divizională s-a dezvoltat pentru a ţine piept problemelor care veneau cu 

creşterea mărimii, creşterea diversităţii tehnologice şi ritmul schimbărilor în mediu. Managerii acestor 

organizaţii au considerat organizările ca fiind depăşite şi au conceput şi proiectat trei variante ale 

compartimentării divizionale, respectiv: 

Compartimentarea pe produs. Una din cele mai obişnuite căi şi modalităţi de creştere a 

organizaţiilor este adăugarea de noi produse pe care le fabrică şi le vând. Dacă managementul este unul 

de succes, atunci cateva linii de fabricaţie de produse pot obţine niveluri de vInzări înalte, ridicate, 

cerandşi necesitInd o organizare independentă pe fiecare produs în parte, care devine totodată esenţială 

pentru succesul general al organizaţiei. 

Compartimentarea pe client (consumator). Unele firme, fie că fabrică şi vând în acelaşi timp, 

fie că numai desfac o foarte largă varietate de bunuri şi/sau servicii ce fac apel la grupuri nu prea mari 

de consumatori sau părţi de pieţe mici, fiecare din ele având însă nevoi uşor de definit sau de identificat, 

respectiv nevoi speciale. Dacă două sau mai multe asemenea grupuri de consumatori devin extrem de 

importante, firma poate opta pentru o organizare compartimentată pe consumatori (clienţi), adică se 

constituie divizii pe principalii consumatori. Scopul unei asemenea organizări este de a întâlninevoile 
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consumatorilor precum şi cele ale organizaţiei care se concentrează numai pe un anumit grup 

deconsumatori. 

Compartimentarea teritorială. Candorganizaţia operează într-o arie geografică largă, în special 

una internaţională, se remarcă dezirabilitatea împărţirii resurselor umane de-a lungul sau în limitele 

graniţelor geografice. Diviziile rezultate de-a lungul graniţelor geografice sunt numite compartimente 

geografice sau teritoriale. Folosind acest sistem de divizionare va fi mai uşor ca organizaţia să ţină piept 

variaţiilor legislative, obiceiurilor locale şi nevoilor consumatorilor de culturi diferite. El, de asemenea, 

scurtează liniile de comunicaţii între organizaţii şi clienţi şi între membrii organizaţiei. 

Indiferent de criteriul utilizat, în cadrul compartimentării organizaţiei va rezulta o structură 

divizională, mult mai flexibilă într-un mediu dinamic. În cazul structurii divizionale fiecare divizie 

conţine principalele resurse funcţionale de care are ea nevoie pentru a-şi urmări propriile obiective, cu 

foarte puţine interferenţe cu alte divizii. 

Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii divizionale 

Avantaje Dezavantaje 
• reacţia rapidă la schimbările mediului;  
• coordonarea simplificată transfuncţională;  
• concentrarea simultană pe obiectivele 
diviziei; orientarea puternică pe cerinţele 
consumatorului;  
• măsurarea exactă a performanţelor diviziei;  
• instruirea largă în calificările  generale ale 
managerilor. 

• dublarea resurselor în fiecare divizie;  
• educerea expertizei profunde;  
• competiţia ridicată printre divizii;  
• împărtăşirea limitată a expertizei 

transfuncţionale; 
• restricţionarea inovaţiei în divizii; 

neglijarea obiectivelor generale. 

 

 

 

Structura hibridă este forma de departamentalizare care adoptă părţile ambelor structuri, 

funcţională şi divizională, la acelaşi nivel de management. Ea încearcă să încorporeze avantajele ambelor 

structuri analizate anterior. Multe organizaţii, în special unele mari, au o combinaţie de departamente 

funcţionale şi divizionale. Departamentele funcţionale sunt folosite candapar avantaje potenţiale dintr-o 

concentrare mai puternică de produse, servicii saupieţe. 

 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii hibride 
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Avantaje Dezavantaje 

• alinierea obiectivelor corporaţiei cu 
cele divizionale; 
• expertiza funcţională şi mai eficientă; 
adaptabilitatea şi flexibilitatea în divizii. 

• Conflictele dintre departamentele 
corporaţiei şi cele divizionale; 

• perspectiva administrativă excesivă; 
reacţia înceată la situaţiile excepţionale. 

 

Tinde să fie folosită în organizaţii care nu numai că se confruntă cu o considerabilă incertitudine 

ce poate cel mai bine să fie întImpinată şi ameliorată prin intermediul unei structuri divizionale, dar, în 

acelaşi timp, reclamă şi expertiză funcţională şi mai eficienta. În mod tipic, abordarea hibridă este 

sugerată organizaţiilor mari şi medii care au suficiente resurse pentru a justifica diviziile precum şi o 

departamentalizare funcţională. 

Structura matrice este tipul de departamentalizare care impune o organizare orizontală de relaţii 

de raportare divizională în cadrul unei structuri funcţionale ierarhice. O astfel de structură este deopotrivă 

şi funcţională şi divizională. Coexistă simultan două lanţuri de comandă, unul orizontal şi unul vertical. 

O caracteristică principală a structurii matrice este că salariaţii care lucrează în matrice se 

raportează la doi şefi de matrice. Acest sistem al autorităţii duale violează principiul clasic al unităţii de 

comandă (un individ trebuie să aibă un singur şef în orice moment dat) şi face structura matrice oarecum 

complexă şi mai dificil de operat. 

 Principalele avantaje şi dezavantaje ale structurii matrice 

Avantaje Dezavantaje 
• elaborarea descentralizată a deciziei;  
• proiect puternic sau coordonarea 

 produsului; 
• monitorizarea îmbunătăţită a 

mediului; răspunsul sau  reacţia 
rapidă  la  schimbare; 

• folosirea flexibilă a resurselor 
umane;  

• folosirea eficientă a sistemului 
suport. 

• costurile de administrare ridicate; 
• confuzia potenţială privând autoritatea şi 

responsabilitatea; 
• perspectivele mari privând

 conflicte interpersonale; 
• concentrarea excesivă pe relaţii interne;  
• supraaccentuarea elaborării deciziilor;  
• reacţia înceată la schimbări. 
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Structura organizatorică matricială 

 

Organizarea efectivă a relaţiilor sau legăturilor structurale dintr-ofirmă 

Pentru ca organizaţia să îşi realizeze obiectivele şi să crească, managementul nu poate evita 

mişcarea sau operarea pe baza relaţiilor de autoritate. Din cauză că funcţiile de management sunt 

interdependente, delegarea ineficace sau la întImplare a sarcinilorşi autorităţii va determina în final 

probleme la nivelul fiecărei părţi. Pentru a înţelege aceste relaţii structurale trebuie să ne oprim la cateva 
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elemente fundamentale. 

Relaţiile de autoritate sunt acele relaţii instituite de conducerea firmei prin acte sau norme care 

atrag după sine obligativitatea exercatării lor. În cadrul lor se face distincţie între: 

Relaţiile de autoritate directă sau de comandă reprezintă autoritatea care se deleagă de către 

un superior subordonatului, sau mai departe prin acesta din urmă altor subordonaţi. În termeni simpli, 

autoritatea de comandă este aceea care prevede managerul cu sprijinul puterii instituţionalizate să 

comande imediat, direct subordonaţii către finalităţile sau obiectivele dorite. Un manager cu autoritate 

de comandă, are de asemenea, dreptul să facă, să ia anumite decizii şi să acţioneze asupra anumitor 

probleme fără consultarea altora, în limitele stabilite de organizaţie, de legi, sau de tradiţii. 

Lanţul de comandă (lanţul ierarhic). Delegarea autorităţii de comandă este ceea ce creează 

ierarhia organizaţională de niveluri manageriale. Procesul creării unei ierarhii este considerat a fi un 

proces scalar. 

Relaţiile de autoritate de stat major. În timpul organizării, managementul trebuie să decidă 

dacă o activitate dată va fi de comandă sau de stat major. Această decizie se bazează pe catde 

nemijlocatcontribuie această activitate la obţinerea obiectivelor generale. Statul major nu face decat să 

asiste aceste funcţii principale. Activităţile specifice ale statului major sunt dependente de misiunea, 

obiectivele şi strategiile organizaţiei, din cauză că structura variabilă este dependentă de obiective. 

Aceste relaţii se vor stabili între posturi, compartimente în afara liniei ierarhice, prin care se furnizează 

sprijin şi consultanţă de specialitate managerilor aflaţi în lanţul de comandă. 

Relaţiile de cooperare sunt preponderent neformale, au un caracter facultativ, se realizează în 

mod nereglementat şi se manifestă pe orizontală între compartimente sau între persoanele situate pe 

acelaşi nivel ierarhic. 

Relaţiile de control sunt relaţiile care se stabilesc între posturile ce au ca sarcină controlul şi 

evaluarea sarcinilor, rezultatelor şi a celorlaltor posturi şi compartimente ale organizaţiei. 

Intensitatea puterii managementului (ponderea ierarhică) defineşte numărul de indivizi care 

se raportează direct unui manager stabilit prin delegarea autorităţii de comandă. Teoreticienii 

managementului au acordat o atenţie considerabilă pentru a determina exact care este intensitatea puterii, 

sau mărimea ideală a ponderii ierarhice a managementului. 

În limitarea intensităţii puterii, cunoscută şi sub denumirea de zonă de control, s-a ajuns la 

următoarele elemente de care trebuie să se ţină seama: 
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• competenţa managerului şi asubalternilor; 

• intensitatea relaţiilor dintre departamentele subordonate unuimanager; 

• asemănările şi deosebirile dintre activităţilecontrolate; 

• frecvenţa noilor probleme în departamentul celui ce efectueazăcontrolul; 

• gradul de extindere a regulilor şi a procedurilor standardizate în cadrul organizaţiei; 

• dispersia spaţială aactivităţilor; 

• diversitatea problemelor ce fac obiectul activităţiimanagerului. 

Ponderea ierarhică trebuie stabilită astfel încatsă asigure încărcarea completă a managerului şi să 

asigure atat conducerea întregului colectiv, catşi a fiecărui lucrător în parte. În general, se apreciază că 

ponderea ierarhică optimă se situează între 4-6 subordonaţi la nivelurile ierarhice superioare şi poate 

ajunge panăla 20-30 de persoane la nivelurile ierarhiceinferioare. 

Ceea ce este clar este faptul că, dacă ponderile ierarhice ale managementului nusunt rezonabil de 

mici, managementul va fi incapabil să îşi îndeplinească responsabilităţile nu numai privând coordonarea, 

dar, de asemenea, şi cele privând controlul asupra performanţei şi motivăriisubordonaţilor. 

 

  Aplicatii si studii de caz: 

1. Explicaţiceseînţelegeprindelegareşiresponsabilitate? 

2. Dacăaţifimanagerulunuirestaurantdetipfast-foodcecompartimentareaţi alege? 

3. DeceîntImpanădificultăţimanageriiîndelegareaautorităţii?Explicaţi. 
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Capitolul 10. MOTIVAREA SI RECOMPENSAREA PERSONALULUI 

 

Teorii ale motivaţiei 

 
De-a lungul timpului, motivaţia a fost deseori în atenţia specialiştilor (teoreticieni şi practicieni, 

deopotrivă), care au formulat şi aplicat o serie de teorii motivaţionale din dorinţa de a afla ce îi determină 

pe oameni să investească energie într-o sarcină sau într-un serviciu. Aceste teorii se subdivid în două 

grupe: teorii de conţinut şi teorii de proces. 

Unele dintre cele mai cunoscute teorii de proces sunt: 

Teoria ierarhizării nevoilor a lui Maslow. Beneficiind de teoriile mai vechi care pun accentul 

motivaţiei pe nevoi, Maslow are marele merit că lărgeşte forma nevoilor pe care le ierarhizează după 

criteriul urgenţei cu care ele survin în viaţa oricărui om. El creează o piramidă a nevoilor, la baza căruia 

aşează: 

• nevoile fiziologice (foame, sete, somn) după care ierarhizează celelalte nevoi şi anume: 

• nevoi de securitate (de ordine publică, de protecţie socială); 

• nevoi sociale (de apartenenţă la un grup); 

• nevoi de stimă (de reuşită, de recunoştinţă); 

• nevoi de realizare (profesională). 

Avem de-a face în această teorie nu cu o nevoie izolată ci cu un sistem al nevoilor, un complex 

coerent de nevoi care panăacum n-a putut fi completat cu alte nevoi. Însă, contribuţia lui Maslow constă 

şi în ierarhizarea nevoilor. Esenţa acestei ierarhizări este, după autor, una singură şi anume că nevoile 

constrIng individul să recepteze şi să asculte de nevoile lui în ordinea în care ele sunt aşezate în piramidă. 

Teoria lui Maslow a fost criticată pe baza următoarelor considerente: 

• teoria menţionează că oamenii caută să-şi satisfacă nevoile superioare după ce cele 

inferioare au fost satisfăcute. Totuşi anumite persoane au dorinţa de a-şi 

satisfacenevoilesuperioare, înainte ca cele inferioare să fi fost pe deplin satisfăcute. De 

exemplu, o persoană săracă poate să tInjeacă după un statut aparte chiar dacă nevoile 

fiziologice şi cele de securitate nu au fost pe deplin satisfăcute; 

• este posibil ca indivizii să nu-şi ordoneze diferitele tipuri de nevoi în maniera prezentată. 
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Pentru anumite persoane, nevoia de stimă poate fi mai puternică decatnevoia de afecţiune. 

Într-adevăr, unele categorii de nevoi din ierarhia făcută de Maslow pot lipsi pentru unele 

persoane; iar ceea ce un individ consideră esenţial poate fi neînsemnat pentru un altul. 

Teoria ERG a lui Alderfer. Alderfer a propus o modificare a teoriei lui Maslow, elaborandtrei 

nivele denevoi: 

• nevoi existenţiale (nevoi fiziologice şi desiguranţă/securitate) 

• nevoi sociale (nevoile de afecţiune şi acea parte a nevoilor de stimă care se referă la 

relaţiile personale) 

• nevoi de mărire, de ascensiune (nevoile de auto-realizare şi acea parte a nevoilor de stimă 

care se referă la efortul fiecărui individ în parte). 

Această teorie nu contrazice teoria lui Maslow; şi ea susţine că pe măsură ce un nivel este 

satisfăcut, nivelul imediat superior devine important, dar aduce şi ceva nou, susţinând că dacă un nivel 

al nevoilor nu este pe deplin satisfăcut, nivelul imediat inferior devine foarte important. 

Teoria celor doi factori a lui Herezberg. Pe baza observaţiilor făcute în practică autorul ajunge 

la concluzia că satisfacţia-insatisfacţia se află la extermităţile aceleiaşi scale între care se află toţi 

oamenii. Alteobservaţii au condus la concluzia că satisfacţia şi insatisfacţia sunt dimensiuni separate şi 

distincte, fiecare fiind generată de factori speciali şi anume: 

• factorii motivaţionali legaţi de muncă şi care generează satisfacţia sunt: realizările 

personale, recunoaşterea sau consideraţia de care se bucură, responsabilităţile pe care le 

are, posibilităţile de avansare şi de dezvoltare şi muncaînsăşi. 

Se crede că prezenţa acestor factori este sursă de satisfacţie, iar absenţa acestora nu generează 

neapărat insatisfacţie. După opinia noastră, formată în baza experienţei caştigat ă panăacum, ni se pare 

greu de crezut că pierderea unui concurs, a unei avansări nu este sursă de insatisfacţie. 

• factorii de menţinere şi ei legaţi în special de muncă, generatori de insatisfacţie sunt: 

supravegherea şi controlul, relaţiile interpersonale, condiţiile de muncă şi securitatea 

muncii, salariul şi diferite adaosuri salariale, politicile firmei. Se consideră că prezenţa 

cestor factori de igienă, de mediu organizaţional poate reduce insatisfacţia şi contribuie 

întrucatva la crearea motivaţiei angajaţilor. Dar candaceşti factori lipsesc, absenţa lor 

generează insatisfacţia. 
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Conform teoriei lui McClelland, principalii factori de motivare sunt trei nevoi: 

• nevoia împlinirii personale, respectiv dorinţa de reuşită şi de autodepăşire a individului, 

• nevoia de putere asupra altora, respectiv de a-i conduce, 

• nevoia de afiliere, adică de a stabili, menţine şi întări o relaţia afectivă cu restul 

colectivităţii. 

De observat că teoria aduce pe prim plan unele nevoi umane, ale unor indivizi, de împlinire 

personală, de afiliere pentru a-şi asigura puterea şi dominaţia asupra altora. De asemenea, putem observa 

că aduse în prim plan asemenea nevoi, teoria are iz partizan, ignoră vrand -nevrandnevoile umane cele 

mai autentice, cum sunt cele examanate anterior. Credem că marea majoritate a oamenilor intră în relaţii 

de muncă, de cooperare cu alţii pentru a-şi satisface nevoile primare, de venituri şi toate celelalte 

implicate în piramida ierarhiei lui Abraham Maslow. Asemenea abordări care favorizează munca mai 

puţin plătită pot duce managementul resurselor umane la insuccese şi eşecuri ale firmelor, datorită 

reacţiei prompte dar rafinate a angajaţilor. 

În ceea ce priveşte teoriile de proces, amintim aici: 

Teoria aşteptării lui Vroom. În opinia lui Victor Vroom efortul depus pentru satisfacerea unei 

nevoi depinde de măsura în care persoana respectivă se aşteaptă ca efortul său să fie urmat de un rezultat 

care să îi aducă recompensele dorite. Astfel, în accepţiunea lui, comportamentul uman ste influenţat de: 

• ceea ce individul doreşte să se întâmple; 

• estimarea probabilităţii de întâmplare a lucrului respectiv; 

• catde puternică este credinţa persoanei respective că acţiunea respectivă îi satisface o 

nevoie. 

În general indivizii îşi bazează previziunile pe ceea ce s-a întImplat în trecut. Ca urmare, noile 

situaţii în care munitorii nu s-au mai aflat niciodată produc nesiguranţă şi astfel pot determina reducerea 

motivării personalului, deoarece indivizii nu cunosc dinainte conscinţele probabile ale situaţiilor 

modificate. Din teoria lui Vroom trebuie să reţinem că: 

• conducerea trebuie să spună în mod clar angajaţilor ce ar vrea să se realizeze prin noile 

metode de muncă; 

• angajaţii ar trebui să fie capabili să întrevadă o legătură între eforturile lor şi rezultatele 

pe care aceste eforturi le generează; 
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• recompensele respective ar trebui să satisfacă nevoile angajaţilor; 

• un sistem greoi de acordare a recompnslor stimulează puţin efortul angajaţilor, pentru că 

aceştia nu pot corela rapid o muncă mai grea cu nişte salarii mai mari. 

Teoria lui Porter şi Lawler. Relaţia dintre efort, rcompense şi performanţă a fost studiată mai 

departe de L.W. Porter şi E.E. Lawler, care consideră că există doi factori care determină efortul depus 

în cadrul unei slujbe: 

• măsura în care recompensele morale şi monetare obţinute în urma desfăşurării activităţii 

satisfac nevoile de: securitate, stimă, independenţă şiauto-realizare; 

• aşteptările muncitor ului potrivit cărora, cu catse depune mai mult efort într-o activitate, 

cu atat mai mult şi recompensle vor fi maimari. 

Aşadar, dacă angajatului i se pare atractivă recompensa respectivă şi dacă probabilitatea ca efortul 

depus să îl conducă la obţinerea rezultatului dorit este mare, acesta va depune un efot din ce în ce mai 

mare. 

Teoria echităţii este una mai modernă şi constă în faptul că nu generează egalitarism ci, 

dimpotrivă, o remuneraţie corespunzătoare cu efortul şi cu contribuţia adusă de fiecare individ şi grup. 

Desigur, măsurarea contribuţiei fiecăruia este încă, în multe cazuri, o problemă dificilă, mai ales 

în condiţiile muncii în echipă, însă promovarea participării şi obţinerea de performanţe impun studii atat 

în măsurarea eforturilor fizice, dar şi în măsurarea eforturilor intelectual-nervoase, ca şi a contribuţiilor 

individuale şi de grup, fără de care performanţele în muncă nu vor fi niciodată pe măsura energiilor 

disponibile ale factorului uman, în general, şi la nivel de individ, în special. 

Teoria motivaţiei include însă, pe lângămotivaţia pecuniară şi alte mijloace de sporire a efortului, 

a activităţii umane a salariaţilor, cum ar fi: disciplina exterioară impusă de controlul gestiunii, disciplina 

personală învăţată în copilărie şi în decursul formării profesionale care să-l determine să se comporte în 

respectul datoriei care-i revine; concurenţa în avansarea profesională este un factor stimulativ important; 

natura muncii pe care o prestează; plasarea într-un post care îi dă sentimentul că-i pune în valoare 

capacităţi le sale, că face o muncă interesantă şi socialmente utilă; salariatul poate să aştepte un înalt 

nivel de randament şi de calitate. 

Nici unul din motivele pentru care omul participă la munca socială nu poate fi considerat mai 

important decatcelelalte. Aşa de pildă, salariul/remuneraţia deşi joacă un rol decisiv în satisfacerea 

întregului spectru al nevoilor materiale şi spirituale nu poate sub nici un motiv să se substituie, nevoii 
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umane de a ieşi în evidenţă în rand ul colegilor sau chiar mai mult, de a exercata o influenţă, un control 

oarecare de putere asupra celorlalţi. Nici un salariat nu se poate dispensa de a se cunoaşte în cadrul 

familiei, rudelor, al prietenilor, în comunitatea în care trăieşte, meritele sale în muncă;el nu se poate 

dispensa de existenţa unui cadru adecvat al muncii, de a fi informat asupra rezultatelor, de a avea 

manageri competenţi şi colegi cooperanţi, de a putea participa la decizie, de a iniţia acţiuni utile firmei, 

de dreptul la comuncicare şi expresie, de nevoia de pregătire continuă etc. 

Nevoile individuale, precum şi factorii motivatori, fac obiectul unor dezbateri şi analize 

amănunţite. Lucrările lui Maslow, Herzberg, Porter şi Lawler sunt o introducere în discuţia despre 

recompensele extrinseci şi cele intrinseci. O tensiune majoră în stabilirea recompensei şi sistemului de 

motivaţie adecvate derivă din concepte precum echitate, corectitudine şi comparabilitate, precum şi din 

factorii care contribuie la stabilirea obiectivelor în sistemele de remunerare. 

Managerul are responsabilitatea să cunoască toate motivaţiile speciale, concrete pentru care 

individul a ales să lucreze într-o firmă, pentru a putea genera satisfacerea lor pentru fiecare salariat. Fără 

îndeplinirea acestei condiţii, salariatul nu va putea realiza performanţele de care este sau poate fi capabil. 

Insatisfacţia pentru neîmplinirea motivaţiilor lui sau ale salariaţilor în general se răsfrânge 

nemijlocatasupra performanţelor firmei. 

Atunci candproiectează remunerarea şi pachetele motivaţionale, managerii trebuie să aleagă dacă 

implementează un sistem simplu sau unul complex şi dacă acesta să se bazeze pe factori colectivi sau 

individuali. 

 

Managementul recompenselor – cadru conceptual 
Managementul recompenselor este procesul de elaborare şi implementare a strategiilor, 

politicilor şi sistemelor de recompense care permite organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele prin 

recrutarea şi menţinerea angajaţilor necesari, precum şi prin motivarea corespunzătoare a acestora. 

Managementul recompenselor constă, în primul rand , în proiectarea, implementarea şi 

menţinerea sistemelor de recompense ale angajaţilor, care trebuie să fie adaptate îmbunătăţirii continue 

a performanţelor organizaţionale. 

Acest domeniu de activitate al managementului este denumit „administrarea salarizării”, concept 

privit sau considerat însă, din ce în ce mai mult, ca fiind destul de limitat dacă se are în vedere 
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problematica abordată. 

De asemenea, teoria şi practica managerială în domeniul resurselor umane dovedesc că în ceea 

ce priveşte recompensele angajaţilor, organizaţiile folosesc o serie de termeni, ca de exemplu: 

recompense, compensaţii, retribuţii, remuneraţie, salariu, leafă, plată, stimulente, facilităţi, avantaje, 

privilegii. 

Recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate deosebit de important al 

managementului resurselor umane prin care se influenţează atat comportamentul angajaţilor, cat şi 

eficienţa organizaţională. 

Scopul unui sistem de recompense este de a motiva indivizii pentru a adopta un comportament 

dorit de organizaţie. În acest sens, scopul sistemului de recompense trebuie să fie acela de a motiva 

oamenii pentru a se alătura organizaţiei, precum şi de a motiva angajaţii pentru a rămân e în organizaţie 

şi pentru a atinge niveluri înalte de performanţă. 

Există de asemenea principiul conform căruia pentru ca o recompensă sau un rezultat al muncii 

să acţioneze ca un motivator eficace trebuie îndeplinite următoarele condiţii esenţiale: 

Persoana în cauză trebuie să-şi dorească recompensa, altfel acesta, cu siguranţă, nu devine factor 

motivator; 

Persoanei trebuie să-i fie clar că efortul său suplimentar va duce la îmbunătăţirea performanţei, 

fapt care nu trebuie să fie implicat de factori pe care nu-i poate controla; 

Persoana trebuie să fie convinsă că performanţa sa îmbunătăţită îi va aduce ca rezultat, 

recompensa dorită. Legătura între efortul suplimentar, atingerea unei performanţe superioare şi primirea 

recompensei trebuie să fie clară, directă şi puternică sau, cel puţin, s-o perceapă astfel. 

Prin urmare, proiectarea şi implementarea unui sistem de recompense catmai adecvat constituie, 

după cum menţionează numeroşi specialişti în domeniul resurselor umane, una dintre cele mai complexe 

activităţi ale managementului resurselor umane, deoarece: 

• În timp ce alte activităţi din domeniul resurselor umane (pregătirea, managementul carierei, 

sistemele de evaluare, programele de evaluare, programele de calitate a muncii) sunt importante 

pentru unii angajaţi, recompensele sunt, de fapt, considerate esenţiale pentru întregul personal al 

organizaţiei; 

• Deşi unul din scopurile sistemelor de recompense este acela de a motiva angajaţii, totuşi practica 

managerială în domeniu evidenţiază varietatea valorilor individuale pentru o anumită recompensă 
149 

 



 
specifică sau pentru un anumit pachet de recompense. Există şi situaţii în care valorile unui 

individ se pot schimba în timp; 

• Posturile în majoritatea organizaţiilor implică o varietate deosebit de mare de cunoştinţe şi 

abilităţi, iar activitatea acestora se desfăşoară în situaţii cu cerinţe foarte diferite; 

• Sistemele de recompense cuprindmult mai multe elemente decatplata pentru munca prestată, ceea 

ce impune corelarea corespunzătoare a componentelor respective; 

• Recompensarea angajaţilor reprezintă un cost important al activităţii desfăşurate; 

• Legile şi reglementările în domeniul resurselor umane sunt foarte variate şi sunt percepute ca 

deosebit de importante; 

• Angajaţii organizaţiei pot dori să participe la stabilirea recompenselor atat direct, cat şi prin 

negocieri colective; 

• Costul vieţii variază destul de mult în diferite zone geografice. 

 

Sistemul de recompense cuprinde nu numai recompensele financiare (salariul fix şi variabil sau 

unele avantaje care împreună alcătuiesc remuneraţia totală), ci şi recompensele nonfinanciare, ca de 

exemplu: recunoaşterea, responsabilitatea, realizarea, dezvoltarea. 

În ceea ce priveşte strategiile managementului recompenselor, acestea definesc intenţiile 

organizaţiilor în legătură cu politicile şi sistemele de recompense ce urmează să fie elaborate pentru a se 

asigura şi motiva personalul necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţionale. 

Prin urmare, strategiile de recompense au în vedere problemele-cheie pe termen lung în legătură 

cu modul în care angajaţii urmează să fie recompensaţi. 

De asemenea, strategiile de recompense trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe deosebit de 

importante, astfel: 

• Să derive din obiectivele şi strategiileorganizaţiei; 

• Să sprijine valorileorganizaţionale; 

• Să fie legate de performanţeleobţinute; 

• Să determine şi să sprijine comportamentul dorit la toatenivelurile; 

• Să se armonizeze cu stilul managerialdorit; 

• Să ofere o scală competitivă necesară pentru asigurarea cu personal de o calificare catmai 
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înaltă. 

 

În ceea ce priveşte politicile de recompense, acestea asigură cadrul necesar pentru ca o parte din 

valoarea adăugată să revină angajaţilor, asigură concentrarea intereselor partenerilor sociali, exprimă o 

anumită filozofie colectivă, egalitară sau individuală, asigurandtotodată, şi alte aspecte, ca de exemplu: 

niveluri de recompense, retribuirea performanţei, raportul între echitatea internă şi echitatea externă, 

între echitatea individuală şi echitatea globală, tipul structurii salariale, flexibilitatea sistemului de 

recompense etc. 
 

Componentele sistemului derecompense 
În majoritatea organizaţiilor, sistemul de recompense cuprinde mult mai multe elemente, nu doar 

plata pentru munca depusă, pentru performanţa realizată. 

In acest punct de vedere, trecerea la o economie de piaţă competitivă necesită schimbări esenţiale 

şi în domeniul recompensării personalului prin asimilarea treptată a elementelor sau componentelor 

sistemelor de recompense din ţările dezvoltate. 

De asemenea, în sistemul de protecţie socială s-au produs modificări importante care urmăresc 

apropierea de sistemele similare din ţările dezvoltate, însă formele de realizare în practica managerială 

din ţara noastră sunt încă limitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de recompense 

Recompense indirecte Recompense directe 
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Politica salarială – componentă a politicii generale a organizaţiei 

 
Dezvoltarea unei politici salariale sau abordarea pe baze ştiinţifice a acesteia este o activitate 

complexă care impune luarea în considerare a tuturor laturilor de esenţă ale salariului, a sarcinilor şi a 

Programe de protecţie 
 
� Asigurări medicale 
� Asigurări deviaţă 
� Asigurări de accidente 
� Asigurări pentru 

incapacitate de muncă 
� Pensii 
� Prime de pensionare 
� Ajutor deşomaj 
� Protecţie (securitate) 

socială 

Plata timpului 
nelucrat 

 
� Concedii de 
odihnă 

� Sărbătorilegale 
� Concedii 
� Aniversări 
� Stagiulmilitar 
� Pauza demasă 
� Timpul de 
deplasare 

Servicii si alte 
recompense 

� Facilităţipentru 
petrecerea timpuluiliber 

� Maşină deserviciu 
� Consultaţii financiare 
� Plataşcolarizării 
� Concedii fărăplată 
� Echipamentde protecţie 
� Platatransportului 
� Mesegratuite 
� Serviciispecifice 

Sistemul de stimulente 
 
� Premiile 
� Comisioanele 
� Salariul pebucată 
(acorduldirect) 

� Adaosuri şi sporuri 
lasalariu 

� Salariuldiferenţiat 
(acordul progresiv) 

� Cumpărarea de 
acţiuni 

� Participarea la 
profit 

�  

Plata amânată 
 
� Planuri de 
economii 

� Cumpărarea de 
acţiuni 

� Distribuirea 
veniturilor în 
timpulanului 

� Distribuirea 
profitului la 
sfârşitulanului 

�  

Salariul de baza 

Salariul de merit 
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funcţiilor de bază ale acestuia, a corelaţiilor acestuia cu cele mai diferite variabile economice şi sociale, 

precum şi a implicaţiilor acestora asupra tuturor intereselor, de cele mai multe ori divergente ale agenţilor 

economici. 

O politică salarială eficientă favorizează utilizarea raţională a resurselor organizaţiei, stimulând  

totodată comportamente dorite. Angajaţii trebuie să cunoască şi să înţeleagă conduita care este aşteptată 

din partea lor, precum şi modul de recompensare a acestui comportament. 

Specialiştii  consideră că „O politică de aşa-zise salarii înalte nu este suficientă pentru a mulţumi 

salariaţii dacă modalităţile de distribuire a acestor salarii sunt contestabile sau contestate sau dacă ele nu 

le permit lor de a înţelege exact din ce se constituie remuneraţia lor”. 

Există trei scopuri principale urmărite prin politica de salarizare şi anume: 

• atragerea unui număr suficient de angajaţi corespunzători; 

• păstrarea angajaţilor care dau satisfacţie; 

• recompensarea angajaţilor pentru efortul depus, pentru loialitate, experienţă şirealizări. 

Nu trebuie să pierdem din vedere şi alte obiective cum ar fi: menţinerea unor salarii echitabile 

între angajaţi, competitivitatea organizaţiei pe piaţa muncii, controlul bugetului alocat compensaţiilor şi 

împletirea performanţelor viitoare ale angajaţilor cu obiectivele organizaţionale. 

Deseori politicile salariale ale agenţilor economici sunt mai ales politici ale controlului costurilor, 

aceasta datorită faptului că pentru întreprinzător salariul constituie, adesea, cel mai important element al 

costurilor de producţie. 

Dezvoltarea unei politici salariale trebuie să aibă în vedere: 

• factorii care afectează motivaţia şi performanţaangajaţilor 

• factorii care afectează nivelurilesalariului 

• influenţa culturii organizaţionale şiorganizaţia 

• factorii care influenţează satisfacţia angajaţilor raportată la sistemul desalarizare 

Care ar fi factorii care afectează motivaţia şi performanţa angajaţilor? În primul rand trebuie 

să spunem că marile rezultate necesită ca angajaţii să fie determinaţi să performeze de faptul că: 

• sunt bine motivaţi şi antrenaţi, 

• au capacitate a, aptitudinile şi know-how-ul necesar pentru a atinge nivelul de competenţă 

necesar, 
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• li se oferă îndrumare şi sprijin, un leadership de calitate, au autonomie astfel încat pot 

decide, acţiona şi îşi pot autocontrola rezultatele munciilor 

Sunt cIţiva factori care influenţează nivelurile de salarizare şi anume: 

• meritul individual – valoarea contribuţiei angajaţilor trebuie să determine plata lor. 

Procesul nu trebuie să fie limitat de bariere artificiale datorate unei structuri salariale 

rigide; 

• relativitatea externă - valoarea externă a unui post este în primul randdeterminată de 

legile cererii şi ofertei; 

• relativitatea internă – valoarea unui post în cadrul organizaţiei este relativă. Nu există 

lucruri cu valoare absolută şi, mai mult, valoarea oricărui lucru este întotdeauna 

comparabilă; 

• presiunea sindicatelor – pentru a-şi atinge obiectivele, sindicatele exercată presiune 

asupra nivelurilor de salarizare. Acest impact asupra sistemului de salarizare depinde de 

puterea lor denegociere. 

În ceea ce priveşte cultura organizaţională, sistemul de salarizare trebuie să fie corespunzător 

acestei culturi, dar să poată să servească drept o pIrghie de schimbare. Spre exemplu, în unele organizaţii, 

unele culturi nu suportă schemele de stimulente pentru că sunt prea individualiste. Unele sisteme de 

salarizare pot modela cultura organizaţională prin intermediul unor valori cum ar fi performanţa înaltă. 

Dacă ne referim la influenţa ce o exercată organizaţia asupra politicii salariale, putem menţiona 

două exemple: 

• organizaţie ermetică poate prefera un sistem de salarizare birocratic care are un grad 

ridicat de control. 

• structură organizaţională aplatizată sau destratificată cere o bună conlucrare în echipă 

între manageri şi de aceea un sistem de salarizare a echipei este mult mai potrivit 

decatunul de salarizare individuală. 

Satisfacţia angajaţilor vis a vis de sistemul de salarizare are la bază anumiţi factori, cum ar fi: 

obiectivitatea, aşteptări, comparaţii interne, comparaţii externe, autoevaluări, pachete complete de 

salarizare. 

Politicile de recompensare acoperă domenii cum ar fi: nivelurile de recompensă, plata pentru 
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performanţă, reconcilierea între nevoia de a realiza competitivitatea externă, precum şi un grad rezonabil 

de echitate internă; măsura în care deciziile de plată pot fi delegate managerilor de linie; tipul de structură 

salarială care este cea mai apropiată; gradul realist de flexibilitate a sistemului de remuneraţie. 

Punctul de pornire trebuie să fie filosofia organizaţiei faţă de recompense. Politicile pot fi 

dezvoltate în lumina acestei filosofii şi pe înţelegerea factorilor care afectează politicile salariale şi 

actuala sau potenţiala satisfacţie faţă de sistemul de salarizare. 

Politicile de recompensare stabilesc liniile directoare pentru luarea şi punerea în aplicare a 

deciziilor. Acestea se adresează unor aspecte cum ar fi: 

o salariu competitiv 

o echitate internă 

o salariu variabil 

o recompense individuale sau de echipă 

o beneficiile angajaţilor 

o mixul de recompense (salariu de bază, salariu variabil şi plăţile indirecte) 

o structură 

o recompense prioritare 

o diferenţe salariale 

o flexibilitate 

o uniformitate 

o descentralizare 

o control 

o nediscriminare sexuală 

o parteneriat (măsura în care organizaţia acceptă să împartă succesul cu angajaţii) 

o implicare (catde mult se implică angajaţii în deciziile de salarizare) 
 

În concluzie, putem spune că nu există o politică standard de recompensare, dar marea majoritate 

a acestora au cateva trăsături din enumeraţia de mai sus. În funcţie de structura organizatorică, de cultura 

şi de stilul de management şi de valori ale organizaţiei, în formularea politicii salariale se pot adăuga alte 

criterii sau se pot elimina unele dintre cele deja menţionate. 

Trebuiealeasăpoliticaceamaiapropiatăafaceriiderulatedeorganizaţie,fărăaignoraposibilitateade 
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implementare a acesteia în condiţii de transparenţă. Trebuie, de asemenea, să fie comunicată şi, dacă este 

cazul, să poată fi modificată la sugestiile îndreptăţite ale anagajţilor. 
 

Principalele sisteme desalarizare 

 
În teorie, ca şi în practică există o mare diversitate de sisteme de salarizare, potrivit diversităţii 

condiţiilor muncii, categoriilor de personal, obiectivelor şi politicilor firmei, mediului intern şi extern 

etc. Pentru că aceste variabile diferă de la o organizație la alta, ca şi de la o etapă la alta pentru aceeaşi 

organizaţie, sistemele de salarizare nu pot fi eficiente, nu-şi pot îndeplini funcţiile lor generale şi specifice 

dacă nu sunt diferenţiate în concordanţă cu aceste variabile. 

Prezentul capitol va fi orientat în direcţia cuprinderii acestei mari diversităţi de sisteme, putând 

fi util atat teoriei catşi practicii în măsura în care vom încerca să extragem şi să prezentăm esenţa comună 

a acestor sisteme, să punem în evidenţă mecanismele lor generale, dar totodată să nu facem abstracţie de 

laturile lor particulare, specifice, care le diferenţiază atat de mult în practică. Pe această bază, vom putea 

apoi diferenţia şi înţelege principalele sisteme, ca şi direcţiile de dezvoltare şi particularizare în practica 

economică actuală. 

Elementul general, comun tuturor sistemelor de salarizare existente nu pote fi altul decato 

legătură (corelaţie), vizibilă sau invizibilă, între salariu (S) şi activitatea depusă (A). Legătura dintre 

aceste două elemente (componente) este de netăgăduit dacă recunoaştem că, atat în teorie, catşi în 

practică, salariul este preţul pentru un serviciu prestat. Această relaţie, absolut generală oricărui sistem 

de salarizare, poate fi schematizată în felul următor: 
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A 

Corelaţia dintre salariu şi activitatea depusă 

Elementele acestei funcţii (S; A) sunt proprii oricărui sistem de salarizare, fiind determinate în 

baza: 
t – timpul lucrat (pontat);  

T- timpul alocat pentru o muncă oarecare; 

 S – salariul total plătit pentru această muncă;  

s – salariul orar realmente caştigat( t/S );  

s0 – salariul orar de bază (conform locului în ierarhia profesională a executantului);  

A – activitatea executantului ( A = t/T ). 
Dacă timpul lucrat este inferior timpului alocat, A este superioară lui 1 

Dacă timpul lucrat este superior timpului alocat, A este inferioară lui 1 
 

În acest model general al sistemului de salarizare nu este cuprinsă însă forma relaţiei dintre 

remuneraţie-randament. Această caracteristică definitorie oricărui sistem de remuneraţie este 

mecanismul generator al efectului incatativ de care are nevoie atat muncitor ul catşi firma, în egală 

măsură, urmează să fie particularizată în cazul concret al fiecărui sistem de salarizare. 

Relaţia generală, neparticularizată dintre S şi A este punctul de plecare pentru diferenţierea 

sistemelor de salarizare individuale şi colective. În cadrul fiecăruia dintre aceste două tipuri şi sisteme 

de salarizare putem identifica două forme de legături (corelaţii) dintre salariu şi activitate (care aici, în 

faza particularizării, îmbracă forma randamentului) şi anume: 

o sisteme de salarizare în care nivelul salariului nu este legat (direct) de randamentul 

executantului; 

o sisteme de salarizare în care nivelul salariului depinde direct de randamentul 

executantului. 

În acest fel se poate pune în evidenţă, în orice sistem de salarizare, variaţia câştigului salarial 

al executantului şi variaţia randamentului acestuia. Prin aceasta, modelul general de sistem de 

salarizare prezentat se poate particulariza în cele două sisteme fundamentale de salarizare: 

sistemele de salarizare după timpul lucrat (în regie) 

sistemele de salarizare după randament. 
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Sistemul de salarizare după timpul lucrat (în regie) 

Conţinut, caracteristici, sferă de cuprindere 

 

Salarizarea în funcţie de orele de muncă prestate constituie o formă fundamentală de salarizare, 

cea mai simplă; acest sistem de salarizare a fost vreme îndelungată foarte răspândit. 

În cadrul acestui sistem de salarizare, salariaţii îşi oferă serviciile în schimbul unei sume de bani, 

stabilite pentru fiecare oră muncată, sau pe zi, pe schimb, săptămInă, lună sau pe an. În consecinţă, forma 

de legătură specifică acestui sistem de plată este cea care rezultă din figura: 
S 

 

 

 

so 

 

 

 

o 

       A 

. Corelaţia dintre salariul orar (s) şi activitatea depusă (A) în cazul sistemului de salarizare după 

timpul lucrat 

 

După cum se vede, în acest sistem de plată salariul orar (s) se materializează printr-o dreaptă 

paralelă, orizontală şi a cărei ordonată (punct) estes0’. 

Din raportul:s = t/S  

rezultă că: S = s*t 

Deoarece s = s0’, vom avea: S = s0’*t.  

În condiţiile numărului de ore lucrate peste timpul normal de muncă sau în zilele nelucrătoare 

(ore suplimentare) tariful legal de plată se majorează uneori, cu panăla 50% şi chiar mai mult decattariful 

normal. Dar acest fapt nu schimbă cu nimic forma de legătură; ea rămân e paralelă şi orizontală; se 

schimbă doar punctul pe ordonată, peste s0’ pentru că orele suplimentare se plătesc, aşa cum am arătat, 

cu un tarif majorat. 
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Sistemul de salarizare după timpul lucrat este singura metodă satisfăcătoare de plată, ca de 

exemplu, în cazul candcantitatea producţiei nu depinde în mare măsură de efortul muncitor ului. 

Mecanicul de locomotivă, vInzătorul de la casa de bilete sau liftierul, profesorul - aceştia în mod evident, 

nu pot fi plătiţi după rezultate. Mai departe, muncitor ul care lucrează la transportorul cu bandă sau la 

linia de ansamblare exercată numai un control indirect asupra cantităţii producţiei sale, ritmul de lucru 

fiind determinat de viteza maşinii automate. 

Aplicarea acestui sistem este de asemenea indicată în cazul muncilor cu caracter nerepetitiv, cum 

ar fi întreţinerea, reparaţiile şi altele, în cazul producţiei de unicate sau care comportă lucrăride mare 

precizie, precum şi oriunde se pune un accent deosebit pe calitatea produselor. În mod asemănător 

sistemul de plată în regie este aplicat personalului de supraveghere şi personalului tehnic şi în general 

personalului indirect productiv. Pentru muncitor ii indirect productivi este foarte anevoios să se 

conceapă o metodă sistematică de plată în raport cu producţia sau randamentul direct almuncii. 

Pentru lucrările la care calitatea este mult mai importantă decatcantitatea producţiei, folosirea 

salarizării în regie este de natură să reducă producţia de calitate slabă, ceea ce nu este întotdeauna cazul 

cu sistemul remunerării în acord. 

Pentru menţinerea producţiei din punct de vedere atat cantitativ, catşi calitativ - în cadrul 

salarizării pe bază de tarife orare - introducerea evidenţei producţiei individuale constituieo metodă 

eficace dat fiind că aceste evidenţe sunt folosite şi ca bază pentru promovarea şi mărirea salariilor. 

Eficacitatea muncitor ului (randamentul) este legată pe această cale, în mod indirect, de câştigul lui viitor, 

ceea ce poate constitui un stimulent atat pentru majorarea producţiei (cu efecte asemănătoare sistemului 

de plată după randamentul muncii), catşi pentru menţinereacalităţii. 

Din cele arătate aici rezultă că numai aparent salarizarea după timpul lucrat nu ţine seama de nici 

un studiu al timpilor de muncă. Ea nu are întradevăr nici o legătură directă cu volumul producţiei, dar 

are legături indirecte cu producţia (volumul acesteia, adică legături indirecte cu randamentul există). În 

această ipoteză a creşterii (pe căi indirecte) a randamentului muncii prestate, de pildă, în cazul dublării 

producţiei (sau respectiv al reducerii la jumătate a timpului necesar pentru fabricarea unui produs sau 

piese), deşi costul muncii pe unitate se reduce la jumătate, salariul muncitor ului rămân e constant ( în 

s0’). În consecinţă, reducerea timpului necesar pentru o anumită operaţie de la 60 de minute la 30 minute, 

micşorează costul muncii salariate de la două unităţi monetare la 1, fără să obţină o mărire a venitului 

executantului. Economia de timp realizată, respectiv reducerea cheltuielilor unitare, revine în întregime 
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organizației. 

Sfera de cuprindere 

Conform celor menţionate, sistemul de plată în regie este indicat pentru remunerarea 

salariaţilor şi muncitor ilor din sectorul serviciilor, atunci cand : 

 productivitatea nu poate fi măsurată cu precizie; 

 munca nu poate fi normată pentru a stabili exact timpul corespunzător unui randament normal; 

 întIrzierileşiîntreruperilenupotfievitate,împiedicand folosirea continuă a normelor de muncă; 

 calitateaprodusuluiesteobiectulprincipalşi,caatare,îndemânarea şi grija depusă sunt mai 

importante decat timpul consumat; 

 volumul producţiei nu depinde de muncitor ; 

 lucrările a căror valoare este foarte urcată şi pentru care riscurile rebuturilor depăşesc cu mult 

importanţa eventualelor economii de timp; 

 lucrările de efectuat sunt periculoase; 

 evidenţa producţiei pe individ şi colectiv este greu de ţinut sau este costisitoare; 

 există şi alţi factori de stimulare, în afară de salariu, care contribuie la menţinerea moralului 

salariatului şi determină o producţie satisfăcătoare din punct de vedere al cantităţii şi calităţii. 

 

Avantaje ale sistemului de salarizare în regie 

 

În ciuda unor neajunsuri, considerate de unii specialişti ca fiind fundamentale, sistemul de plată 

în regie oferă avantajul considerabil al simplicatăţii. Calcularea salariilor este o simplă problemă de 

înmulţire pe baza fişelor de pontaj ale muncitor ilor. Nu este necesar nici un calcul complicat şi greoi 

cum este cazul în unele sisteme de plată în acord, deoarece salariaţii pot înţelege cu uşurinţă suma pe 

care ei sunt îndreptăţiţi s-o primească drept salariu. 

Un alt avantaj constă în faptul că salariaţii au mai multă siguranţă în privinţa sumei pe care o 

primesc, deoarece ea nu variază în proporţie directă cu producţia, salariul fiind, în orice caz, mult mai 

stabil decatacela obţinut în majoritatea sistemelor de plată bazate pe rezultatele muncii. 

Această siguranţă a cuantumului salariului contribuie şi la înlăturarea eventualelor neînţelegeri 

cu şefii ierarhici, existInd mai puţine posibilităţi de fricţiune între conducere şi salariaţi (ca de 

exemplu teama de accelerare a ritmului de lucru), dar şi colaborarea între angajaţi. 
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De asemenea, un alt avantaj ar fi acela că pot fi evitate lucrările birocratice în ceea ce priveşte 

contabilitatea salariilor, ceea ce reduce în mod corespunzător costul şi timpul alocat problemelor 

administrative. 

Acest sistem de salarizare stimulează flexibilitatea muncii datorită faptului că angajaţii sunt 

plătiţi pentru munca depusă văzută mai degrabă ca un întreg decatca o serie de sarcini specifice. 

 

Dezavantaje ale sistemului de salarizare în regie 

 

Deşi se consideră că în principial producţia ar trebui să fie în acest sistem direct proporţională cu 

timpul efectiv de lucru, aceasta nu s-a putut dovedi în practică; muncitor ii atraşi de tarifele mărite ale 

orelor suplimentare, sunt tentaţi să încetinescă ritmul normal de lucru tocmai pentru a face necesară 

efectuarea de ore suplimentare. Ca atare, menţinerea ritmului normal delucru impune, în cadrul acestui 

sistem o supraveghere mai eficace şi mai strictă. Din punct de vadere al organizațiii, orele suplimentare 

sunt în principiu contraindicate, nu numai datorită tarifului mai mare de remunerare a muncitor ilor, ci 

şi mai ales datorită faptului că oboseala ce rezultă din prelungirea orelor de muncă determină o scădere 

a randamentului muncii: aceasta cu atat mai mult cu catîn unele cazuri s-a constatat că reducerea duratei 

excesiv de lungă a muncii are drept rezultat o mărire a producţiei. Ca atare, unul din inconvenientele 

fundamentale atribuite sistemului de salarizare în regie este că acesta nu îi stimulează pe salariaţi, nu-

i cointeresează la creşterea producţiei şi a productivităţii.Tarifele plătite fiind în general uniforme- 

calculate în funcţie de producţia medie a unui mare grup de muncitor i- nu pot ţine seamă de diferenţele 

de abilitate, de energie, de iniţiativă şi de randament. Astfel câştigurile realizate de salariaţi nu sunt în 

raport direct cu producţia individuală, cu efortul depus, cu calitatea muncii prestate. 

În aceste condiţii, există tendinţa ca muncitor ii buni să constate că nu le este avantajos să depună 

un efort suplimentar atat timp catcolegii lor, la o cantitate mai redusă a producţiei, primesc aceeaşi 

remuneraţie. Astfel încat, dacă sistemul de salarizare după timp constituie totuşi un stimulent, acesta este 

considerat un stimulent către mediocritate, sau pentru a nu depăşi mediocritatea. În consecinţă, cantitatea 

producţiei depinde fie de bunăvoinţă şi atitudinea conştiincioasă a muncitor ilor, fie de eficienţa 

supravegherii şi de teama concedierii. 

Dar în condiţiile folosirii complete a forţei de muncă şi cel de al doilea stimulent (teama 

concedierii) pierde din puterea sa coercativă dat fiind dificultatea înlocuirii muncitor ilor 
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necorespunzători, fapt care poate încuraja lipsa de disciplină în muncă. 

Pe lângăaspectele prezentate, salarizarea în regie poate da naştere şi altor neajunsuri ca, de pildă: 

 -sistemul pretinde adeseori o supraveghere mai atentă a salariaţilor pentru a asigura 

 respectarea disciplinei în muncă, ceea ce atrage creşterea cheltuielilor generale ale organizațiilor; 

 -sistemul nu permite stabilirea facilă şi anticipată a costurilor pe unitatea de muncă, înainte de 

efectuarea lucrărilor; 

 -veniturile efective ale muncitor ilor sunt în general inferioare comparativ cu cele ale muncitor 

ilor salariaţi în acord. 

Trebuie precizat că în practica contemporană remunerarea în regie nu exclude şi plata unor 

suplimente (prime) dintre care unele au un caracter general, iar altele sunt legate de rezultatele 

individuale, ca de exemplu: 

 primele pentru economii de materiale, combustibil sau energie; 

 prime pentru vechime în muncă; 

 primele de regularitate; 

 primele pentru riscurile postului de muncă; 

 prime pentruresponsabilitate; 

 primele de kilometraj (la căi ferate şi transporturi rutiere) şi de recuperare a întârzierilor; 

 primele de calitate. 

Prin introducerea acestor suplimente în funcţie de efort, rezultate şi randament, sistemul de 

salarizare după timpul lucrat se interferează cu celălat sistem, după randament, îmbrăcandforma unui 

sistem de plată „mixt”. În acest fel sistemele de salarizare în regie au ajuns să se diversifice enorm astăzi, 

sub forma sistemului cu salariu fix pentru randament controlat (individual şi în echipă), sistemul notării 

personalului pentru rezultate, fiecare dintre aceste sisteme având mai multe subsisteme. 

 

Modul de percepere a tuturor celor afectaţi de sistemul de salarizare în regie 

 

Una dintre implicaţiile adoptării sistemului de salarizare după timpul lucrat este creşterea 

responsabilităţii supraveghetorilor, a managerilor de linie pentru ca aceştia să se poată asigura că 

standardele de performanţă sunt întrunite. Faptul că sistemul de salarizare în regie încurajează 

performanţa minimă acceptată, au determinat multe organizaţii să adopte sisteme de salarizare care să 
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stimuleze performanţa la cel mai înalt nivel. 

Pe de altă parte, sindicatele preferă sistemul de salarizare în regie de teama că introducerea pe 

scară mai largă a salarizării în acord ar duce la creşterea producţiei, şi ar putea avea drept rezultat apariţia 

sau creşterea şomajului. Din aceleaşi motive şi orele suplimentare sunt strict limitate, atat ca număr, catşi 

sub aspectul tarifelor. 

În mod tradiţional sindicatele, mai ales cele din Anglia, au favorizat uniformitatea salariilor 

pentru aceeaşi profesie şi localitate şi au combătut diferenţierile mari individuale din cauza dorinţei lor 

de a menţine solidaritatea sindicală şi spiritul colectiv. Este mult mai greu a se negocia tarife normale în 

sistemul muncii în acord decattarifele normale în sistemul muncii în regie, datorită marii diversităţi de 

condiţii, metode, materiale şi utilaje care se întIlnesc în diferitele unităţi industriale. Astfel, tarifele 

salariale pe unitatea de timp tind să devină baza acordurilor colective în majoritatea ramurilor în care 

există un mare grad de organizare sindicală. 
 

 

 

 

Sistemul de salarizare după randament (înacord) 
 

Conţinut, caracteristici, sferă decuprindere 

 

Sistemul de salarizare după randamentul muncii salariaţilor (în acord sau după rezultate) are drept 

scop de a remedia unul din inconvenientele fundamentale ale salarizării în regie şi anume lipsa unui 

stimulent material direct pentru îmbunătăţirea producţiei şi a productivităţii. S-a putut constata că prin 

apelurile emotive sau chiar constrIngerea exercatată asupra muncitor ilor prin supraveghere strictă sau 

alte mijloace, nu se poate asigura Eficacitatea muncii prestate de aceştia care să depăşească 80-90% din 

posibilităţile lor reale. Ceva mai mult, W.K. Hodson în “Encyclopedia of Management” arată că dacă s-

ar măsura munca efectiv prestată de muncitor ul tipic, care lucrează în cadrul unui sistem de remuneraţie 

după timp, s-ar constata că ei nu prestează decat 50 panăla 70% din durata unei zile normale delucru. 

Pentru depăşirea acestor neajunsuri, precum şi pentru utilizarea optimă a întregului potenţial al 

salariaţilor, inclusiv a resurselor firmei, s-a recurs la conceperea şi acordarea unor stimulenţi meniţi să 

sporească productivitatea muncii şi implicatsă micşoreze costul muncii pe unitate de produs. 
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Sistemele de stimulare pot fi încadrate în două mari categorii: stimulenţi morali şi stimulenţi 

materiali (financiari). 

Stimulenţii morali constau mai ales în recurgerea la sentimentele individuale, cum ar fi: mIndria 

pentru calitatea de a fi meşteşugar, recunoaşterea realizărilor salariatului, sentimentul patriotic, ruşinea 

pentru realizări de calitate slabă, spiritul de emulaţie şi altele. O mare parte din aceşti stimulenţi sunt 

implicatprezenţi în majoritatea situaţiilor reale din activitatea industrială. 

Totuşi, ei nu pot constitui un motiv suficient de puternic pentru un efort suplimentar, cum este 

cazul cu stimulenţii materiali. Cu toate acestea, ei pot contribui la mărirea eficacatăţii aplicării 

stimulenţilor materiali şi pot permite o acceptare mai lesnicioasă a acestora din urmă din 

parteasalariaţilor. 

Stimulenţii financiari se subImpart la rand ul lor în două tipuri-stimulenţii indirecţi şi 

stimulenţii direcţi . 

Stimulenţii indirecţi nu depind de contribuţia directă adusă la muncă de muncitor i, luaţi 

individual sau în grup (echipe). Ei cuprindo structură echitabilă a salariilor, promovări pe bază de merit, 

planuri de pensionare, de asistenţă medicală, cointeresarea la rezutatele financiare ale întreprinerii şi în 

general toţi factorii care sunt înglobaţi în noţiunea de „accesorii salariale”. Acestea se acordă tuturor 

salariaţilor unei organizații independent de randamentul lor imediat în muncă. 

Stimulenţii direcţi, se bazează pe principiul remunerării muncitor ului în funcţie de randamentul 

efectiv al muncii. Creşterea productivităţii, a eficienţei salariatului se traduc printr-o creştere a salariului 

primit. 

Într-o definiţie generală, remuneraţia după randament este, în sens larg, orice sistem de 

remuneraţie în care salariul depinde de rezultatele imediat măsurabile ale muncitor ului sau de producţia 

secţiei, atelierului etc.; măsurarea salariului şi a randamentului se referă la perioade regulate. Trebuie 

precizat că termenul „randament” folosit în acest context se referă la două dimensiuni diferite, dar 

legate între ele şi anume: dimensiunea psihologică (mod de stimulare a lucrătorilor către randament) şi 

dimensiunea tehnică, adică modul în care salariul este legat de producţie, calculat în raport cu noţiunea 

tehnică de randament (recompensa pentru randament). 

În esenţă, în cadrul acestui sistem, plata salariaţilor este stabilită pe baza unei anumite cantităţi 

de piese sau a unui anumit număr de operaţii efectuate de muncitor i - individual sau în grup 

adică pe baza unui tarif pe bucată (sau operaţie), stabilit în prealabil, ţinând seama binenţeles şi 
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de un minim de condiţii calitative pe care trebuie să le îndeplinească produsul respectiv. 

Plata după rezultate stabileşte o legătură directă între veniturile salariaţilor şi ritmul de muncă. 

Muncitor ul poate, în cadrul acestui sistem, controla veniturile realizate de el, deoarece prin adoptarea 

unui anumit ritm de muncă el poate mări producţia, adică poate realiza ”o economie de timp”. 

O trăsătură definitorie a remuneraţiei după randament este că în general economia timpului de 

lucru revine (integral sau în cea mai mare parte) muncitor ului, iar economia realizată lacheltuielile de 

regie revine - cu unele excepţii - organizațiii; în ambele cazuri proporţiile cuvenite fiecăreia din părţi 

poate varia în funcţie de sistemul adoptat. 

Sistemul de salarizare în acord poate fi înţeles şi aplicat dacă reţinem şi trei caracterstici 

metodologice de bază. 

Prima dintre aceste caracteristici este natura rezultatului luat în considerare pentru calculul 

salariului. În multe sisteme, acest rezultat este randamentul lucrătorului. 

În anumite sisteme se măsoară direct cantitatea producţiei prin: numărul de piese fabricate, 

ponderea sau volumul producţiei; salariul este calculat pe baza unui anumit preţ pe unitatea de producţie 

(principiul salariului pe piesă). 

Alte sisteme de salarizare se bazează pe timpul lucrat în producţie, calculul remuneraţiei rezultInd 

din diferenţa dintre timpul alocat pentru execuţia unei sarcini de muncă şi timpul efectiv lucrat (principiul 

salariului cu primă de randament). 

Dacă rezultatul muncii pentru calculul salariului este randamentul, multe alte criterii sunt de 

asemenea utilizate, considerate importante, pentru reducerea costului producţiei, ca de pildă: calitatea 

producţiei, economia de forţă de muncă, economia de materiale sau de alţi factori de producţie, gradul 

de utilizare a maşinilor şi alte criterii aleeficienţei. 

În alte sisteme de salarizare se iau în considerare mai multe rezultate (cantitatea şi calitatea 

producţiei). 

O altă caracteristică importantă a sistemelor de salarizare bazate pe rezultate individuale o 

reprezintă perioada de calcul al rezultatului, care să coincidă cu perioada de calcul al salariului. 

Măsurile de luare în considerare a unor perioade mai lungi au inconveniente majore, slăbind efectul 

incatativ. 

Cea mai importantă caracteristică este forma relaţiei între rezultate şi salariu. Salariul în acord 

(pe piesă) ţinând seama de sistemul de referinţă de la care am pornit se materializează printr-o dreaptă 
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(bisectoare) care trece prin origine. 

Sfera de cuprindere: 

Sistemul plăţii în acord a avut o răspIndire largă în majoritatea ţărilor industriale. Există 

numeroase motive care explică această tendinţă. În primul rand , mecanizarea şi specializarea crescand 

ă a industriei au înlăturat în mare măsură unele din vechile stimulente, ca mIndria meseriei şi satisfacţia 

cauzată de munca respectivă şi au trebuit să fie înlocuite printr-un stimulent financiar. 

În al doilea rand , s-a dezvoltat între salariaţi convingerea crescand ă că este corect ca lucrătorul 

să fie remunerat corespunzător cu munca pe care el o prestează. Atitudinea tradiţională a sindicatelor a 

fost în favoarea salarizării uniforme după timpul lucrat, dar faţă de dorinţa muncitor ilor cei mai buni de 

a fi retribuiţi în raport cu calificarea lor superioară şi cu efortul suplimentar depus, sindicatele în 

majoritatea cazurilor au acceptat, cu anumite rezerve, plata după rezultate. 

În afară de valoarea stimulativă a plăţii mărite în funcţie de munca depusă, plata după rezultate 

pare să stimuleze şi dorinţa de a excela şi introduce un element de interes şi întrecere în muncă, 

compenâInd  astfel în oarecare măsură şi monotonia ei. Simpla fixare a normelor pentru munca în acord 

îi stabileşte muncitor ului o sarcină, îi asigură un scop, o posibilitate de a-şi manifesta importanţa şi 

superioritatea, ceea ce poate contribui la mărirea satisfacţiei din muncă. 

În general, sistemul de plată în acord poate fi aplicat în bune condiţii la muncile cu caracter 

repetitiv care se efectuează în condiţii care permit, mai mult sau mai puţin normarea, astfel încatsă existe 

certitudinea că o anumită cantitate de energie şi îndemnare va avea drept rezultat un anumit volum de 

producţie. 

Chiar în cazurile în care normarea nu este posibilă, dar produsul poate fi măsurat cu uşurinţă din 

punct de vedere cantitativ (de pildă în extracţia de cărbune, de minereuri), utilizarea sistemului de plată 

în acord este posibilă sau indicată. Rezultatele cele mai avantajoase se obţin cand obiectivul principal 

este cantitatea produsă, candcontrolul calităţii poate fi efectuat fără dificultăţişi în fine, candcosturile 

unitare de mInă de lucru sunt urcate. Aplicarea acordului nu este însă adecvată proceselor de producţie 

în care mărimea vitezei de lucru poate avea ca rezultat o mare risipă,care să compensenze sau să 

depăşească câştigurile realizate prin producţia suplimentară.De asemenea, acordul nu poate fi aplicat la 

lucrările în serii mici nerepetitive, la lucrările cu caracter aleatoriu sau intermitent, care cuprindîn general 

muncile zise „indirecte” sau „neproductiv edirect” 

ca lucrările pregătitoare ale proceselor de producţie, cele de tipul întreţinerii maşinilor şi 
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instalaţiilor; la aceste lucrări inconvenientele fixării precise a timpilor sunt foarte mari. Tot astfel, 

aplicarea acestui sistem nu este indicată nici în cazurile în care volumul producţiei (sau al operaţiilor) 

este determinat de viteza maşinii sau de procesul tehnologic respectiv. 

 

Avantajele remuneraţiei după randament (în acord) 

 

Efectul motivaţional al remuneraţiei după randament depinde, în mare măsură, aşa cum am mai 

arătat, de forma relaţiei dintre remuneraţie şi randament, dar are şi numeroase efecte pozitive extrem de 

importante şi în primul randeconomice, la care ne oprim în cele ce urmează: 

creşterea volumului producţiei. Potrivit experinţei internaţionale, remuneraţia în acord sporeşte 

producţia, de regulă, între 25 –33%. 

Pentru determinarea dimensiunilor corecte ale sporului de producţie generat de munca în acord 

trebuie să se ţină seama de toate variabilele care influenţează mediul global al muncii şi anume: 

 numărul muncitor ilor şi al orelor lucrate să fie neschimbate faţă de situaţia precedentă; 

 posturile de muncă să fie ocupate de persoane cu acelaşi nivel de calificare; 

 structura operaţiilor efectuate să nu se modifice; 

 modul de calcul al fiecărui tip de muncă (conţinutul, ore de muncă standard) să fie asemănător; 

 să nu intervină schimbări în personalul de supraveghere şi conducere; 

 ambianţa fizică a muncii să fie aceeaşi; 

 tehnica de muncă, maşini, instalaţii să fie aceleaşi, neschimbate. 

În practică este foarte greu să se întrunească toate condiţiile menţionate. Evaluările se cer însă 

realizate riguros pentru a putea vorbi de eficienţa acordului sau a unei forme a acestuia. Pe de altă parte, 

efortul fizic depus de muncitor se micşorează pe măsura perfecţionării tehnicilor de producţie. 

 sistemele remuneraţiei în acord au ca efect creşteri importante ale salariilor şi veniturilor 

muncitor ilor. Astfel, dacă producţia creşte între 25 – 33%, remuneraţia poate creşte în jur de 20 – 

25%. Din aceste considerente, muncitor ii apar interesaţi în eliminarea oricăror obstacole care stau în 

calea creşterii producţiei şi a eficienţei ei economice. Efortul muncitor ilor se adaugă la efortul şi 

competenţa profesională şi decizională a conducerii pentru ca întreaga organizare a producţiei şi 

muncii să asigure permanent realizarea unor câştiguri înalte,crescande; 

 plata în acord nu se poate realiza fără fixarea sumei (tarifului) pentru produsele sau operaţiile 
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efectuate sau fără stabilirea timpului alocat. Aceste exigenţe pot fi aplicate numai dacă în prealabil se 

realizează studiul sistematic al muncii (organizarea producţiei) care dezvăluie în practică noi direcţii 

de perfecţionare a proceselor de producţie. Elaborarea de norme de producţie constituie un stimulent 

pentru creşterea producţiei, dar şi de perfecţionare a conducerii muncii, a eficienţei; 

 remuneraţia după randament stimulează facultăţile inovative ale muncitor ilor, perfecţionarea 

procedeelor de muncă, aflate sub controlul nemijlocatal acestora, cum ar fi: organizarea fizică a 

muncii, modificări minore ale gabariturilor, adaptarea vitezei de lucru, alimentarea maşinilor etc. 

Sistemul de remunerare în regie nu are aceste stimulente; 

 toţi factorii (avantajele) muncii în acord menţionaţi concură la reducerea costului salarial pe 

unitatea de produs. Aceasta se datorează atat sistemelor în care salariul variază mai puţin 

decatrandamentul, catşi, mai ales, în cazul tuturor sistemelor întrucatcheltuielile de regie generală 

(fixe şi semivariabile) se repartizează la un volum sporit de producţie. Desigur, acest efect este mai 

mic în cazul sistemului de acord în care remuneraţia creşte mai rapid decat randamentul muncii; 

 în sistemul muncii în acord muncitor ul devine propriul său supraveghetor, contribuind la 

eliminarea cheltuielilor de personal ale firmei, chiar dacă protecţiacalităţiiproducţiei la munca în 

acord reclamă o sporire de personal. Dacă vorbim de sistemele de muncă participativă în care muncitor 

ii îşi fac singuri controlul calităţii, atunci reducerea cheltuielilor de personal este şi mai mare; 

 sistemele de plată în acord direct prezintă avantajul simplicatăţii atat pentru muncitor i catşi 

pentru calcularea salariilor. Acest element de simplicatate a calculului reduce cheltuielile de 

administrare a salariilor, pentru calculul preţului de cost şi pentru controlul producţiei. Contribuţia 

acestor sisteme trebuie apreciată întrucatîn cazul coexistenţei sistemelor care implică evidenţe şi 

calcule mai laborioase, conduce la reducerea impactului acestora asupra costurilor producţiei de 

ansamblu. 

 

Inconveniente ale remuneraţiei după randament (înacord) 

 

Practica ne arată că toate sistemele de salarizare, fără excepţie, au pe lângăavantaje şi limite 

(inconveniente). Astfel, pentru remuneraţia după randament, menţionăm următoarele inconveniente: 

nu poate să evite efectele unei încadrări defectuoase a personalului; 

primele nu pot să genereze o îmbunătăţire spontană a condiţiilor de muncă, dacă nu există un 
168 

 



 
climat favorabil schimbării şi inovării; 

primele de acord nu pot să suprime conflictele de muncă, nu ameliorează ambianţa muncii, dacă 

nu sunt integrate într-o politică de conducere, de formare a personalului şi de dialog cu personalul. 

În teoria şi practica în domeniu se recunosc trei grupe mari de inconveninte ale remuneraţiei după 

randament (în acord): fiziologice, economico-sociale, psihologice. 

Inconvenientele fiziologice. Tendinţa de a produce mai mult pentru a obţine remuneraţii mai 

mari poate genera obosirea excesivă a muncitor ilor, cu consecinţe negative asupra stării sănătăţii 

acestora. Practica arată că omul este capabil de eforturi excepţionale doar pe perioade scurte, pe care nu 

le poate prelungi fără a-şi afecta sănătatea. 

În studiile ergonomice întreprinse de-a lungul timpului, un subiect mult tratat de către specialişti 

este capacitate a de muncă (fizică sau intelectuală) considerată a fi un parametru al activităţii 

profesionale. Analiza activităţilor trebuie să evidenţieze, printre altele, capacităţi le sau aptitudinile 

organismului, exigenţele profesiunilor şi concordanţa dintre acestea, pentru ca activităţile respective să 

fie executate în echilibru biologic. Oboseala în muncă determină diminuarea efectivă a capacităţi i de 

muncă, manifestări psihofiziologice (modificări senzoriale, metabolice etc.) şi manifestări subiective 

(senzaţii de disconfort, modificări afective şi de comportament etc.). 

Într-o ambianţă fizică acceptabilă, la o muncă compatibilă cu pregătirea şi capacitate a, la un 

nivel de remuneraţie corespunzător muncii depuse, orice individ poate presta, în medie, o cantitate de 

muncă egală cu contribuţia lui optimă. 

Inconveniente economice şi sociale. Remuneraţia în acord generează dificultăţi de stabilire a 

timpilor de muncă şi a tarifelor: generează conflicte între conducere şi muncitor i; unii doresc să menţină 

sau chiar să reducă costul salarial pe unitatea de produs, pe cattimp ceilalţi (muncitor ii) doresc să-şi 

majoreze salariile; salariaţii nu au certitudinea că tarifele (normele) odată stabilite, nu vor fi modificate; 

în unele uzine, stabilirea normelor de muncă este foarte anevoioasă iar la puţin timp, după acumulare de 

experienţă şi promovarea de schimbări tehnice, tehnologice, aceste norme se cer revizuite. De aceea, unii 

specialişti se declară pentru eliminarea primelor plătite pe bază de randament. Acestea ar mări ambianţa 

şi spiritul de colaborare. 

Munca remunerată în acord generează creşterea vitezelor de lucru, ceea ce duce la deteriorarea 

calităţii produselor. Acest impact se poate micşora prin introducerea unor sisteme de supraveghere şi 

control al calităţii. Promovarea controlului fiecărei piese înainte de a trece la operaţia următoare. Dar 
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aceasta ar mări efectivul personalului de control şi deci cheltuieli salariale. Pentru a micşora acest cost 

se recurge deseori la controlul prin sondaj al calităţii pieselor fabricate. Alte firme, pentru reducerea 

acestor cheluieli, au introdus atribuirea de prime pentru calitate, astfelîncatînsuşi muncitor ul să realizeze 

o creştere a remuneraţiei după randament o dată cu respectarea calităţii producţiei, ştiindu-se că 

stimulenţii pozitivi sunt întotdeauna mai eficienţi decatstimulenţii negativi (penalizarea). În fine, din 

aceleaşi principii, în unele ţări (Japonia ş.a.) sistemele de remuneraţie după randament protejează 

calitatea şi stimulează creşterea producţiei prin promovarea autocontrolului calităţii. 

Inconveniente de ordin psihologic. Remuneraţia în acord generează diferenţierea câştigurilor 

realizate de muncitor ii care prestează aceeaşi muncă datorită dificultăţilor de realizare a echilibrului 

normelor de muncă, dar şi datorită însuşirilor individuale ale muncitorilor. Din aceste cauze apar 

nemulţumuri, dispute, reclamaţii, invidie, gelozie, deteriorandu-se climatul de muncă şi de colaborare, 

cu consecinţe nefavorabile asupra producţiei. 

Sursele acestor aspecte negative sunt fie pregătirea insuficientă a tranziţiei la remuneraţia după 

randament, în special măsurile necesare pentru desfăşurarea producţiei şi a muncii, dar şi cele mai diferite 

forme de subiectivism, de favoritism promovat de unii şefi ierarhici, în special în ce priveşte repartizarea 

lucrărilor avantajoase pentru muncitor . 

Remuneraţia după randament suferă uzura condiţiilor care au generat recurgerea la ea. De cele 

mai multe ori renunţarea la primele de randament se justifică într-o serie de cazuri cum sunt: 

 normele de muncă îşi diminuează calitatea panăcandse pune problema tranziţiei la remuneraţia 

în regie (timpul lucrat); 

 personalul de supraveghere (şefii de echipă, maiştrii) se dezinteresează de remuneraţia după 

randament; 

 politica generală a organizațiii, mijloacele de conducere a personalului şi organizarea sunt 

insuficiente; 

 introducerea formei de acord nu a fost pregătită cu măsurile corective necesare în organizarea 

producţiei, în pregătirea muncitor ilor, fără pregătirea corespunzătoare a personalului de 

conducere medie şi inferioară, în special a personalului de normare şi de supraveghere. 

Remuneraţia după randament dă eficienţă maximă atunci candeste inclusă în sistemul general de 

conducere a firmei, a secţiei şi atelierului de producţie. 
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Evaluareaposturilor 
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 strIns legate de catde mult oamenii sunt plătiţi, şi dacă oamenii simt că suma 

este corectă şi echitabilă. 

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 cIntărit cu plata şi recunoaşterea dată de organizaţie. Oricum, acestea au unităţi 

diferite de măsură şi este greu să le comparăm între ele direct. 

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 candexistă 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 decata 

altor angajaţi. Dorinţa de echitate merge în unele cazuri panăla a determina angajaţii să fure, asta ca o 

reacţie la o salarizare necorespunzător de mică. 

De asemenea, oamenii realizează şi candsunt mai bine plătiţi decatalţii. 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 atat comparaţii interne catşi externe în stabilirea 
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nivelelor de salarizare. Este mult mai important să ne focalizăm pe acei angajaţi care nu sunt satisfăcuţi 

de recompensă, decatpe un nivel general de satisfacţie. 

Acţiuni pentru restabilirea echităţii în cazul subaprecierii: 

 Individul poate cere o mărire de salariu; 

 Individul poate munci mai puţin (îşi reduce contribuţia); 

 Individul poate munci mai mult pentru a-şi spori contribuţia; 

 Îşi dă demisia sau alege o altă comparaţie. 

Acţiuni pentru restabilirea echităţii în cazul supraaprecierii: 

 Individul îşi creşte contribuţia (poate munci mai mult sau mai intens, sau îşi poate 

cultiva alte abilităţi); 

 Individul poate cere să i se taie din salariu; 

 Individul poate aştepta să i se mărească salariul celeilalte părţi cu care el se compară; 

 Individul poate aştepta ca celălalt cu care el se compară să-şi diminueze contribuţia; 

 Îşi dă demisia sau alege o altă comparaţie. 

 

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 decatvicepreşedintele, iar acesta din urmă să câştige mai mult decatun manager inferior lui şi aşa 

mai departe. Astfel zis, recompensarea se prezumă a fi corelată cu nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi  

Nr. crt Metode de evaluare a 
posturilor 

Caracteristici generale 

I. METODELE 
GLOBALE DE 
EVALUARE A 
POSTURILOR: 

• sunt cele mairăspândite 
• au un grad ridicat de subiectivitate 

I.1. Metoda
 determinării

 preţului pieţei 

• uşor deaplicat 
• foloseşte ierarhizarea rezultată din anchetele depiaţă 
• respectă principiulechităţii 
• externe, neglijIndu-l pe cel al echităţii interne 

I.2. Metoda ierarhizării 
posturilor 

• cea mai simplă şi cea mai rapidă metodă de evaluare 
• are un grad ridicat desubiectivismcompară şi ierarhizează 

posturile în funcţie de importanţa şi contribuţia la realizarea 
obiectivelor organizaţiei nu este relevantă pentru organizaţii cu 
un număr de posturi mai mare de 15-20 
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Experienţă cerute pentru a face o muncă cu succes. Astfel, nimeni nu este surprins că persoanele 

aflate în fruntea ierarhiei câştigă mai mult decatcele de pe nivelele inferioare. Echitatea internă există 

atunci canddiferenţele de salarii între posturi sunt nici prea mari, dar nici prea mici. 

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. Dacă această problemă nu este 

tratată satisfăcător, celelalte forme de echitate aproape că nu mai contează. Apar o serie de întrebări: cum 

departajăm indivizii? Ar trebui să plătim mai mult indivizii cu vechime decatcei proaspăt angajaţi? Dacă 

da, care ar fi sporul anual? Ar trebui să plătim în funcţie de performanţă? Dacă ar fi aşa, cum măsurăm 

realitatea? Cum transpunem diferenţele de performanţă în salariu? Angajaţii trebuie să perceapă că aceste 

întrebări au răspunsuri corecte (echitabile). 

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 

I.3. Metoda clasificării 
posturilor 

• stabileşte clase de dificultate a posturilor în funcţie de diferenţele 
dintre criteriile pe baza cărora se face evaluarea (sarcina, 
competenţele, responsabilitatea, autonomia, nivelul de pregătire 
etc.) 

• este o metodă flexibilă 
• dezavantajul ei ar fi acela că factorii de evaluare nu pot fi cIntăriţi 

şi gradaţi 
II. METODELE 

ANALITICE DE 
EVALUARE A 
POSTURILOR: 

• permit evaluarea posturilor prin determinări de natură cantitativă 
• permit clasificarea obiectivă a sarcinilor de muncă 
• evaluările multicriteriale necesită un consum destul de mare de 

timp 

II.1. Metoda comparării 
factorilor 

• destul de dificilă, complexă şi subiectivă 
• utilizează factori specifici de evaluare 
• este mai riguroasă decatmetoda ierarhizării deoarece foloseşte 

clasele de posturi 

II.2. Metoda clasificării pe 
puncte 

• -este foarte  laborioasă în ceea ce priveşte proiectarea şi aplicarea 
• -are ca avantaj principal stabilitatea scalei de evaluare 
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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 deevaluare; 

• metodele analitice, care recurg la o evaluare cifrată a poziţionării relative a fiecărui post, luInd 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. 

Principalele caracteristici ale metodelor de evaluare a posturilor 
 

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 organizații, care cuprinde 

o gamă largă de lucrări efectuate cu ajutorul unui utilaj foarte variat şi care comportă procese de fabricaţie 

tot atat 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 

capacitate a 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 muncitor ul: 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 unsistem de gradaţie crescand ă de puncte (fiecare 

factor având o pondere proprie) şi a căror însumare constituie criteriul pentru stabilirea tarifului 

salarial de bază al postului respectiv.  

Criteriile şi sistemul de punctaj pentru evaluarea posturilor de muncă, deşi se pot încadra în cele 

patru categorii mari prezentate sumar mai sus, diferă în mare măsură în ce priveşte numărul şi natura 
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factorilor principali şi secundari luaţi în considerare. De exemplu, în Belgia, Comisia tehnicăgenerală ia 

în considerare 32 de criterii, în timp ce în alte ţări se utilizează metode care recurg la evaluarea posturilor 

de muncă numai pe baza a 10-15 factori. Mult mai frapante ni se par diferenţele dintre ţări în ceea ce 

priveşte ponderea acordată diferiţilor factori chiar şi pentru industrii diferite din aceeaşi ţară. 

Evaluarea posturilor de muncă are şi avantaje, dar şi inconveniente. 

Din rand ul acestor avantaje, menţionăm: 

 înlătură anarhia care mai există şi astăzi a structurii tarifelor salariale printr-o structură 

considerată mai logică; 

 uşurează clasificarea echitabilă a noilor posturi ce trebuie create continuu datorită 

intensităţii modificărilor tehnologice; 

 natura impersonală a criteriilor de evaluarea uşurează rezolvarea disputelor; 

 salariaţii nou angajaţi pot fi încadraţi mai uşor pe scara tarifară desalarizare; 

 sistemul de evaluare a posturilor de muncă oferă informaţii mai valoroase în vederea 

determinării avansărilor, 

 promovează o mai bună distribuţie a forţei de muncă întrucatpoate micşora cazurile în 

care calificările muncitor ilor nu sunt folosite pedeplin. 

Dintre inconvenientele evaluării posturilor de muncă reţinem: 

 sistemul de evaluare implică cheltuieli mărite pentru organizație, mai ales dacă ţinem 

seama că el trebuie ţinut mereu lazi; 

 obiectivitatea ştiinţifică a sistemului poate fi greu conciliată în elementele de apreciere cu 

caracter personal (bazate pe merit, pe vechime etc.), elemente ce nu pot fi ignorate, după 

cum şi cu diferitele forme de remunerare după rezultate; 

 în ciuda obiectivităţii sale, sistemul de evaluare a posturilor de muncă se bazează pe 

alegerea şi ponderarea unor factori. 

Evaluarea posturilor de muncă include şi dificultăţi legate de caracterul discontinuu al producţiei 

multor organizații. 

Aceste dificultăţi ar putea fi însă evitate prin folosirea unei metode mai puţin riguroase, dar care 

nu necesită evaluarea fiecărui post în parte, ci a funcţiilor de muncă şi gruparea acestora în clase. Această 

metodă are marele merit că, eliminând inconvenientele metodelor prezentate mai sus, permite aprecierea 

meritului personal al muncitor ilor, precum şi stabilirea unui minim de salarii atribuit fiecărei funcţii. 
175 

 



 
Deosebirea esenţială constă deci, comparativ cu metoda evaluării post cu post, în faptul că se realizează 

şi ierarhizarea funcţiilor şi, ca atare, nu este necesar să se studieze toate posturile de muncă. 

Toate acestea se referă la calitatea muncii, a funcţiilor şi sarcinilor de muncă existente în 

organizație, de la cea mai simplă şi necalificată, panăla cea mai complexă, dificilă şi importantă. 

 

Aplicaţii şi studii de caz 

 

1. Studiu de caz  

Dana, Maria, Mihaela şi Ioana sunt bune prietene, încă din copilărie. Ele dispun fiecare de capital, 

pe care vor să-l pună în comun şi să deschidă împreună o afacere catmai profitabilă. Dana a absolvit 

Facultatea de Finanţe-Bănci în cadrul A.S.E., Maria - Design vestimentar, Mihaela - Facultatea de 

Inginerie Mecanică, iar Ioana - Sociologia. 

Deşi foarte bune prietene, cele trei viitoare asociate au aspiraţii foarte diferite în ceea ce priveşte 

cariera lor: Dana visează la o slujbă în care să fie foarte bine plătită, pentru a-şi asigura un nivel de trai 

foarte ridicat; Maria doreşte să-i fie recunoscut talentul şi capacitate a artistică de către specialiştii din 

domeniul ei; Ioana are o mare dorinţă de a-şi cunoaşte catmai bine semenii, pentru ea cel mai important 

aspect în carieră constituindu-l apartenenţa la un colectiv unit, bazat de relaţii de încredere şi simpatie, 

ca o mare familie, în care toţi colegii să fie foarte buni prieteni şi să se cunoască reciproc catmai bine; 

Mihaela consideră ca fiind foarte importantă stabilitatea locului de muncă. 

Întrebări: 

a)În ce domeniu ar trebui să-şi deschidă afacerea cele patru prietene? 

b)Ce post ar trebui să ocupe fiecare dintre ele, în cadrul respectivei afaceri, pen- 

tru a fi îndeplinite în catmai mare măsură aspiraţiile lor? Argumentaţi răspunsul. 

2.Studiu de caz 

Informaţiile referitoare la salarii sunt considerate de obicei ca fiind confidenţiale în majoritatea 

organizaţiilor. Chiar dacă cei mai mulţi dintre angajaţi ştiu că există diferenţe, numai cIţiva cunosc exact 

nivelurile salariilor: şeful direct, responsabilii departamentului de resurse umane şi conducerea. în acest 

fel este protejat un aspect important legat de munca lor. 

Confidenţialitatea salariilor este totuşi extrem de vulnerabilă. Astfel, în organizaţia PrimIT 

S.R.L., un angajat care urma să fie disponibilizat a trimis prin e-mail, fiecărui coleg, lista cu salariile 
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tuturor angajaţilor, stârnind un val de proteste. Angajaţii aflaţi la nivelurile inferioare de salarizare s-au 

revoltat că alţii câştigă mai mult decatei, iar cei aflaţi la nivelurile superioare ale grilei de salarizare au 

fost puşi în dificultate. 

Managerul DRU trebuie să facă faţă unor provocări precum: să împace angajaţii, să corecteze 

percepţia privând sistemul de retribuire şi să decidă asupra modalităţii de asigurare a confidenţialităţii 

salariilor. 

Întrebări: 

Cum i-a afectat pe angajaţi această dezvăluire? 

Ce s-a evidenţiat odată cu dezvăluirea salariilor? 

3.Ce teorie motivaţională explică cel mai bine problemele generate de această 

situaţie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
177 

 



 
 

Capitolul 11. EVALUAREA PERFORMANŢELOR UMANE 

 
Evaluarea performanţelor reprezintă o evaluare a angajatului, din punct de vedere al nivelului 

actual şi, mai ales, de perspectivă al performanţei pentru a permite conducătorului să ia decizii catmai 

obiective în ceea ce priveşte recompensarea, promovarea etc. Salariatului respectiv. 

Evaluarea salariatului (sau a performanţei) nu trebuie să indice doar catde bine munceşte acesta 

sau care îi sunt performanţele, ci şi modul de influenţare, de îmbunătăţire a rezultatelor muncii 

angajatului. Ea trebuie să ofere baza dezvoltării planului carierei individului în viitor. 

 

Necesitate şiresponsabilităţi 
Evaluarea performanţelor îi permite conducătorului să ia decizii privând 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 îndemInării 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 cariereiangajatului. 

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 decatcea formală, este 
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foarte des uzitată. 

Responsabilitatea desfăşurării acestei activităţi revine departamentului de resurse umane şi 

tuturor cadrelor de conducere din organizație, 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; 

 instruirea conducătorilor pentru realizarea aprecierii subordonaţilor; 

 monitorizarea desfăşurării activităţii de evaluare; 

 reţinerea informaţiilor privând 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 aperformanţelor 
 

Evaluarea reprezintă un raţionament, realizat de regulă de un superior, privând 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 exercatată; 

 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; 
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 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. 

Metode obiective (cantitative). Acestea folosesc anumite mărimi cantitative ca bază a aprecierii 

performanţei, cum ar fi: volumul ieşirilor, valoarea vInzărilor, numărul produselor defecte etc. Totuşi, 

aceste metode nu pot fi aplicate în toate cazurile sau este necesară o anumită ajustare a lor, în sensul 

combinării cu alte tipuri de metode. 

Metode subiective (calitative). Sunt mult mai frecvent folosite şi, deşi se bazează pe aprecierile 

unei persoane (conducătorul), oferă mult mai multe informaţii decatmetodele obiective (cantitative); în 

această categorie de metode se includ: 

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 alegInd 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 rand , fiecare cu 

fiecare, după anumite criterii stabilite, şi apoi se face clasamentul final pentru fiecare criteriu şi 
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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 corespunzInd unui anumit nivel al performanţei; astfel, conform curbei "normale" 

de distribuţie, 60% din 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. 

Metode bazate pe observare a 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 privând modul în care îşi desfăşoară 

activitatea; evaluatorul apreciază cu "da" sau "nu" diversele condiţii.  
 DA NU 

1. Individul îşi pierde cumpătul în public ... ...   

2. Se oferă voluntar pentru anumite sarcini   

3. Termină lucrul la timp . ... 

... 

... 

... 

4. Este de acord să facă ore suplimentare   

5. Acceptă critica ... ...  

 

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 
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"da" sau "nu", ci se pot identifica diferite grade în care cel evaluat corespunde fiecărei 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. 

 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 cand 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, privând evaluarea performanţei celui din urmă, iar acest dialog să fie regulat, 

astfel încatsă poată fi urmărit modul de atingere a obiectivelor sau să permită modificarea 

acestora, candeste necesar. 
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Evitarea erorilor de evaluare 
 

În procesul de evaluare a salariaţilor pot interveni diverse erori care afectează rezultatele. Acestea 

sunt atribuite în general evaluatorilor, dar ele depind şi de metodele de apreciere utilizate. Cele mai des 

întâlni te erori de apreciere sunt: 

• îngăduinţa sau severitatea excesivă - sunt, deopotrivă, dăunătoare procesului de evaluare, mai 

ales atunci candsunt comparaţi salariaţi care au fost evaluaţi de către persoane diferite; 

• tendinţa de mediocrizare - respectiv de a evalua subordonaţii ca fiind toţi la un nivel mediu, în 

ceea ce priveşte performanţele; 

• folosirea unor standarde variabile de la un salariat la altul – tendinţă ce trebuie evitată, deoarece 

produce reacţii negative în rand ul celor evaluaţi şi, evident, denaturează rezultatele; 

• efectul de "halou" - apare în situaţia în care evaluatorul ia în considerare doar un criteriu de 

apreciere, pe care îl consideră esenţial, ignorandu-le pe celelalte; 

• accentuarea celei mai recente performanţe, care este şi cea mai "vie" în memoria evaluatorului, 

trecand u-se cu vederea evenimentele anterioare; 

• subiectivismul evaluatorului, constInd în discriminări pe bază de vârstă, rasă, religie, sex şi 

altele - sunt poate cele mai grave erori de apreciere. 

Desigur, este normal să existe subiectivism în procesul de evaluare, să se suprautilizeze anumite 

metode în dauna altora sau să se supraevalueze anumite atribute în detrimentul celorlalte. 

Totuşi, cunoaşterea acestor erori posibile în apreciere, precum şi a modului lor de prevenire este 

foarte importantă. Alegerea celei mai potrivite metode de evaluare, combinarea mai multor metode, de 

la caz la caz, ca şi pregătirea corespunzătoare a celor ce fac evaluarea sau a celor ce supraveghează 

sistemul de evaluare pot duce la evitarea acestor erori de apreciere a salariaţilor. 

 

Feed-back-ul performanţei 
Indiferent de metoda folosită în evaluarea performanţelor angajaţilor, rezultatele trebuie discutate 

cu aceştia, imediat după încheierea procesului de evaluare. Managerul trebuie să-i explice 

colaboratorului său bazele care au stat la baza evaluării şi să-i indice acestuia ce poate face pentru a 

obţine o performanţă superioară în viitor şi, implicat, o evaluare mai bună. 
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Această informare a salariatului se numeşte "feed-back-ul performanţei" şi se realizează practic 

prin intermediul unui interviu de evaluare. În cadrul acestui interviu, evaluatorul va pune accent pe 

consultarea salariatului privând identificarea căilor de îmbunătăţire a performanţelor; el va comunica 

rezultatele evaluării astfel încatsă evite, pe catposibil, o reacţie negativă (care poate apărea nu numai în 

cazul unei aprecieri slabe, ci şi în situaţia unei evaluări pozitive, dacă aceasta este greşit comunicată) din 

partea salariatului. De asemenea, cel evaluat trebuie ajutat să înţeleagămodul în care evaluatorul a ajuns 

la concluziile respective şi să accepte criteriile pe care acesta le-a folosit. 

Comunicarea rezultatelor evaluării este o experienţă emoţională pentru ambii participanţi la 

interviu. Foarte mulţi manageri găsesc dificilă discutarea aspectelor negative ale evaluării şi, de aceea, 

încearcă să evite interviul feed-back. Un angajat poate să nu fie întotdeauna conştient de slăbiciunile sale 

şi de consecinţele acestora; ele nu vor putea fi eliminate dacă angajatul nu este conectat la acest feed-

back. De aceea, numai cu tact şi comunicare sinceră pot fi utilizate eficient rezultatele evaluării. 

 

 
Aplicatii si studii de caz: 

1.Realizati o grila de evaluare a performatelor pentru o functie din cadrul organizatiei din care 

faceti parte. 

2. Cum ati corela evaluarea performatelor profesionale cu activitatea de formare si perfectionare 

a angajatilor? 
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Capitolul 12. GESTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ 

 

Natura conflictului 

 
Practica organizaţională arată că situaţiile conflictuale sunt utilizate ca strategii importante de 

obţinere a unui rezultat catmai bun în detrimentul progresului celorlalţi. În consecinţă, conflictul trebuie 

privit ca un element al vieţii organizaţionale, tocmai datorită divergenţelor existente între atitudini, 

scopuri, modalităţi de acţiune sau faţă de o situaţie din procesul de conducere. Practicarea 

managementului de succes impune de la bun început identificarea surselor conflictuale precum şi factorii 

care favorizează orientarea acestora în sensul diminuării performanţelor manageriale. 

În ceea ce priveşte rolul pe care îl au conflictele în viaţa organizaţională, există mai multe puncte 

de vedere. Pe de o parte, conflictele sunt stări anormale în activitate, având un profund caracter 

disfuncţional. Pe de altă parte, conflictele sunt aspecte fireşti de existenţă şi evoluţie a afacerilor, 

funcţional având un rezultat pozitiv. 

De-a lungul timpului practica managerială a dezvoltat două viziuni asupra conflictelor. Conform 

conceptelor promovate în viziunea veche: 

• conflictul poate fi evitat; 

• conflictul e cauzat de erori manageriale în proiectarea şi conducerea organizaţiei; 

• conflictele dezbină organizaţia şi împiedică obţinerea performanţei optime; 

• obiectivul managementului este de a elimina conflictul; 

• performanţa optimă necesită îndepartarea conflictului. 

În prezent, lumea specialiştilor prezintă o viziune nouă asupra conflictelor, care poate fi 

rezumată astfel: 

• conflictul este inevitabil; 

• conflictul este cauzat de: structura organizatorică, diferenţe în scopuri, în percepţii, 

evaluarea resurselor umane etc.; 

• conflictele contribuie la defăimarea performanţei organizaţiilor în diferite grade; 

• obiectivul managementului este de a conduce nivelul conflictului spre obţinerea 

performanţelor optime în organizaţie; 
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• performanţa optimă necesita reducerea nivelului conflictului. 

Perspectiva clasicilor ştiinţei manageriale prezintă conflictul ca un lucru "rău" determinat de 

lipsa înţelegerii dintre oameni şi de relaţiile interpersonale deficitare. Caracteristicile mediului 

organizaţional, principalul modelator al comportamentului uman, sunt considerate "vinovate" de apariţia 

conflictelor. Pentru evitarea coordonatelor conflictuale organizaţiile se vor centra pe cultivarea unei 

cooperări armonioase între management şi angajaţi. Organizaţiile care practică această politică 

promovează armonia cu orice preţ, spiritul de familie şi într-ajutorarea, fiind considerate organizaţii 

paternaliste. Echipa unită nu va accepta imixtiunile nedorite care să tulbure viaţa organizaţiei. 

O altă concepţie în opoziţie cu cea tradiţională, numită comportamentală, acceptă existenţa 

conflictului ca pe un fapt inevitabil, chiar dezirabil. Apariţia conflictului nu este cauzată de mediul 

organizaţional, ci de interese, scopuri şi obiective personale diferite. Pluralitatea şi divergenţa intereselor 

poate avea efecte pozitive catşi negative, fiind văzute ca o modalitate de revitalizare a organizaţiei. 

Acceptarea conflictului atunci cînd se urmăreşte realizarea propriilor interese în scopuri neproductive nu 

este benefică. Lipsa conflictelor însă, poate cauza apatia, imobilismul şi inadaptarea organizaţiei la 

provocările schimbării. 

 

Rezultat 

pozitiv 

 

Rezultat

a neutru 

Rezultat 

negativ 

Conflict 

redus 

Conflict 

potrivit, optim 

Conflict 

excesiv 

 Intensitat

e redusa  

Intensitat

e moderta 

Intensitat

e ridicata 

Relaţiile dintre intensitatea conflictelor şi rezultate 

Astfel, managementul va avea ca sarcină identificarea exactă a nivelului conflictului care 

afectează obţinerea performanţelor, respectiv momentul în care stimularea conflictului poate avea efecte 

benefice asupra organizaţiei. De altfel, adepţii acestui curent insistă asupra aspectului pozitiv al 

confruntării şi dezacordului, mai ales în ceea ce priveste posibilitatea introducerii pe aceasta cale a 

inovaţiei şi a schimbării. Susţinătorii acestui punct de vedere arată că între performanţele manageriale şi 
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conflict există o legatură directă - panăla un anumit nivel "optim" al conflictului performanţa managerială 

înregistrează o creştere continuă; dupa ce starea conflictuală depăşeşte punctul optim, performanţele scad 

o dată cu amplificarea stării conflictuale. În concluzie, această concepţie subliniază caracterul pozitiv 

care poate fi atribuit situaţiei conflictuale în perspectiva obţinerii unor performanţe ridicate. 
 

Concepţia radicală asupra conflictului a fost inspirată în principal din teoriile lui K. Marx şi M. 

Weber, având un cadru de referinţă mult mai larg. Perspectiva radicală insistă asupra contradicţiei între 

interesele de clasă şi asupra distribuţiei inegale a puterii în societate. Antagonismul dintre clasele sociale 

poate constitui o principală sursă de conflict mai ales în organizaţiile caracterizate de o puternică 

diviziune a muncii. Altfel spus, organizaţia devine terenul propice pentru manifestarea unor forţe opuse 

(management-sindicate) care reflectă structura de putere specifică societăţii. 

Utilizată ca instrument ideologic, îndeosebi în spaţiul totalitarist, această perspectivă asupra 

conflictului a condus la obţinerea solidarităţii muncitor ilor împotriva managementului. Fiecare dintre 

cele două părţi sunt angajate într-o luptă continuă şi urmaresc obţinerea unor avantaje catmai mari. 

Aşadar, în concepţia radicală conflictele sunt determinate de competiţia pentru dobIndirea bunurilor 

economice şi de distribuţia diferenţiată a autorităţii în societate. 

 

Abordări privând conflictul 
Concepţiile diferite asupra conflictului sugerează puncte de vedere diferite asupra surselor 

conflictului. Cauzele care generează stările conflictuale pot fi cautate atat în elementele de ordin psiho-

sociologic, catşi în elementele structurale ce caracterizează organizaţiile. Astfel, stările conflictuale pot 

fi determinate de: nepriceperea unui membru al grupului de a-şi îndeplini sarcinile ce i-au fost atribuite, 

nemulţumirea faţă de modul de repartizare a sarcinilor, percepţii şiinterpretări greşite, lipsa unei 

comunicari deschise şi oneste, relaţiile interpersonale dificile, existenţa unui climat de neîncredere între 

oameni, agresivitatea, teama de a lăsa pe alţii să se afirme, competiţia etc. Aceste cauze ţin mai mult de 

psihosociologia grupului. 

Un prim exemplu pe care îl putem oferi este legat de percepţiile diferite pe care le împărtăşesc 

membrii unui grup faţă de alt grup. Imaginea grupului din oglindă este o formă de manifestare a 

percepţiilor greşite prin care părţile aflate într-o situaţie conflictuală tind să împărtăşească aceleaşi 

percepţii eronate una despre cealaltă. În măsura în care un grup de muncă tinde să creadă despre un alt 
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grup ca este "rău", acesta din urmă va manifesta la rand ul lui aceleaşi percepţii, comportamentul fiind 

singurul indiciu asupra sistemului de valori împărtăşit de membrii grupului. În consecinţă, reacţia părţii 

adverse va fi pe măsura comportamentului manifestat. 

Într-o organizaţie ce desfăţoară o activitate economică, cel mai adesea se întIlneşte conflictul 

structural. Sursele unui asemenea conflict trebuie căutate în: delimitarea departamentelor după obiective 

diferite, dependenţa departamentală reciprocă, nemulţumirea faţă de statutul profesional, delimitarea 

inexactă a atribuţiilor, caracterul limitat al resurselor şi comunicarea în organizaţie. Nici unul din aceşti 

factori nu produce singur un conflict substanţial. Însă candoperează împreună se poate ajunge la o 

presiune foarte puternică ce poate exploda într-o serie de conflicte distructive care pot fi greu controlate 

sau, într-un caz fericat, în conflicte productive uşor de gestionat . 

Diferenţele între departamente rezultă în mod natural candsarcina generală a unei organizaţii 

este împarţită pe specialităţi. Această diviziune a muncii permite indivizilor să realizeze o parte din 

sarcina totală, astfel că lucrătorii din departamente diferite ajung să realizeze sarcini total diferite. Ei 

folosesc alte mijloace de muncă, au legături cu alţi oameni, primesc altă instruire, gIndesc şi acţionează 

diferit. Aceste diferenţe sunt normale, intenţionate şi necesare pentru succesul organizaţiei. Totuşi 

diferenţele creează dificultăţi ca intoleranţă şi antipatie între departamente. Diferenţierea îngreunează 

comunicarea prin individualizarea unui grup faţă de altul, cel mai simplu exemplu fiind dat de 

numeroasele conflicte dintre ingineri şi economisti în activitatea productivă. Diferenţierea include atat 

aspecte ale structurii catşi ale caracteristicilor personale ale oamenilor. Cele două sunt, probabil, într-o 

strânsălegatură pentru ca orientarea psihologică a personalului departamentului este influenţată de 

structura şi sarcinile din interiorul departamentului. 

Interdependenţa este o cauza importanta a conflictelor deoarece da posibilitatea de amestec şi 

obstructionare care altfel nu ar exista. Aceasta interdependenta poate aparea sub mai multe forme: un 

contact minim, cînd fiecare departament îşi aduce o mica contributie la întreg şi fiecare este sprijinit de 

întreg; o interdependenta secventiala care actioneaza ca o linie de asamblare în care exista o dependenta 

reciproca de la un capat al liniei la celalalt; o interdependenta reciproca în care unitatile organizaţiei îşi 

dau una alteia sarcini. Evident, cu cît interdependenta este mai mare cu atît potentialul unui conflict este 

mai ridicat. 

Folosirea resurselor în comun este o alta cauza structurala ce poate conduce la conflict. Resurse 

ca bani, timp, spatiu, personal, echipament produc deseori conflicte legate de cine le va folosi, unde, cît 
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şi cînd. Izbucnesc conflicte distructive mai ales atunci cînd resursele sunt foarte limitate iar nevoile mari. 

În mod normal, repartizarea resurselor va constitui subiect al negocierilor, atentia managementului fiind 

centrata pe controlul şi gestionarea conflictului într-o maniera ordonata şi constructiva. Asadar, o 

diferentiere mare, interdependentele, folosirea în comun a resurselor constituie factori de preşiune în 

organizaţie. O viziune de ansamblu asupra conflictului evidentiaza mai întîi aceste cauze structurale şi 

abia apoi caracteristicile indivizilor antrenati în conflict. Managementul conflictelor va avea în atentie 

atît cauzele structurale cît şi diagnosticarea relatiilor interpersonale, o tratare completa a conflictului 

neceşitînd elaborarea unor strategii de modelare structurala şi a unor tactici de abordare a relatiilor 

interpersonale în cadrul organizaţiei. 

Un model mai şimplu deexplicareaconflictelorsurprand eîntr-ovariantainstrumentala 

contradictiile, atitudinile şi comportamentul partilor implicate. Din punctul nostru de vedere, cauzele 

conflictelor trebuie privite pe toate cele trei laturi, deoarece conflictul esteunproces dinamic în care 

contradictiile, atitudinile şi comportamentele se schimba continuu şi se influenteaza reciproc. 

Contradictia se refera la incompatibilitatea, perceputa sau reala, de scopuri între partile care intra 

în conflict, generata de interese, norme, valori, structuri diferite. Atitudinile includ elemente emotionale, 

cognitive şi de vointa, în timp ce comportamentele sunt rezultatele unor dezechilibre, tenşiuni, nevoi, 

lipsuri, dorinte şi asteptari nesatisfacute. 

Orice actiune întreprinsa este justificata de un ansamblu de factori care energizeaza, activeaza şi 

sustin comportamentul. Inşistam asupra rolului pe care îl îndeplinesc nevoile pentru ca starea de 

neceşitate nu numai ca stimuleaza dar şi orienteaza organismul uman spre anumite moduri de satisfacere 

adecvata a dorintelor. Deci comportamentul motivat nu este o şimpla cauza, ci şi un mijloc prin care se 

poate ajunge la realizarea scopului, intenşitatea acestuia fiind determinata de trebuintele specifice dar şi 

de particularitatile stimulilor. O astfel de abordare are avantajul ca propune solutionarea conflictelor prin 

dezamorsarea comportamentului conflictual, o schimbare în atitudini şi o transformare a relatiilor şi 

intereselor care se afla în centrul structurii conflictuale. 

 

Tipuri şi cauze ale conflictului 
Pentru a caracteriza şituatiile conflictuale, putem formula cîteva criterii de baza ca punct de 

plecare în fixarea unei tipologii a conflictelor: esenta conflictelor, subiectii aflati în conflicte, pozitia 

ocupata de actorii implicati, gradul de intenşitate, forma, durata şi evolutia, respectiv, efectele pe care le 
189 

 



 
genereaza conflictele. 

Din punct de vedere al esentei lor, putem evidentia conflicte de substanta şi conflicte afective. 

Primele se manifesta cu o mai mare intenşitate atunci cînd indivizii urmaresc atingerea propriilor scopuri 

prin intermediul unor grupuri. Conflictele de substanta sunt puternice în sistemele de conducere 

autoritare, în care cei care detin posturile de decizie cheie îşi impun propriile rationamente, avînd drept 

argument experienta îndelungata. Reducerea starilor conflictuale se realizeaza prin orientarea spre acele 

obiective care permit realizarea unui consens. 

De cealalta parte se afla conflictele afective care se refera la relatiile interpersonale, fiind generate 

de stari emotionale. Starea de suspiciune, ostilitatea, tenşiunea sociala, explozia emotionala sunt 

modalitati de manifestare a unor asemenea conflicte. În timp ce conflictele de substanta sunt specifice 

structurilor şi raporturilor ierarhice, conflictele afective fac parte din sfera valorilor, a relatiilor sau a 

intereselor. Conflictele afective sunt însotite de puternice emotii negative, de receptarea stereotipa a celor 

aflati de cealalta parte a baricadei. 

O alta claşificare a şituatiilor conflictuale poate fi realizata în functie de nivelul la care se 

manifesta sau subiectii care sunt antrenati în conflict. Astfel, pot exista: conflicte intra- personale, 

conflicte inter-personale, conflicte intra-grup, conflicte inter-grup, şi conflicte între organizatii. 

La nivelul intra-personal sau intra-pşihic apare conflictul la nivelul personalitatii unui individ. 

Sursele de conflict pot include idei, gînduri, emotii, valori, predispozitii sau obiective personale care 

intra în conflict unele cu altele. În functie de sursa şi originea conflictului intra- pşihic acest domeniu 

este studiat în mod traditional de diferite domenii ale pşihologiei: de la pşihologia cognitiva, pşihanaliza, 

teoria personalitatii, la pşihologia clinica şi psihiatrie. 

Un al doilea nivel major apare în relatiile dintre persoane, deci conflictul inter-personal. 

Conflictul între sefi şi subordonati, soti, colegi de munca, etc, sunt conflicte în care o persoana o 

frustreaza pe alta de atingerea obiectivului propus. În cadrul conflictelor interpersonale putem delimita 

alte doua tipuri majore: cel consensual (cînd opiniile, ideile, credintele partilor aflate în conflict sunt 

incompatibile) şi competitia pentru resurse limitate (cînd actorii percep ca doresc aceleaşi resurse 

limitate). 

Conflictul intra-grup apare în interiorul unui grup pe fondul preşiunii pe care acesta o exercata 

asupra membrilor sai. Dupa cum precizeaza şi Panaite C. Nica, efectele unor performante reduse ale 

grupului se pot rasfrînge în mod direct asupra individului, prin prisma recompenselor sau aprecierilor 
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generale pe care le primeste. 

Cu un caracter mai complex se manifesta conflictele inter-grupuri, care apar adesea între 

subdiviziunile functionale ale organizaţiei. Aceste conflicte duc în general la cresterea coeziunii grupului 

şi a loialitatii dintre membrii acestuia. Importanta care este acordata muncii în echipa propune angajatului 

o identificare puternica cu echipa din care face parte, iar identificarea cu un anume grup, asa cum s-a 

mai aratat, pregateste terenul pentru conflictele organizationale. 

Pozitia ocupatadeactoriiimplicatiînconflictneajutasafacem odistinctie între conflicte şimetrice şi 

conflicte aşimetrice. Conflictele apar frecvent între parti care aupondere diferita, cum ar fi o majoritate 

şi o minoritate, un guvern legitim şi un grup de rebeli, un patron şi angajatii sai. 

Aceste conflicte sunt aşimetrice iar radacina lor se gaseste nu atît în probleme sau aspecte firesti 

care pot diviza partile, ci chiar în structura a ceea ce sunt partile. Hugh Miall şi colab. (2000) sustin ca 

fara izbucnirea unui conflict, se pare ca o structura data de roluri şi relatii nu poate fi schimbata. În 

conflictele aşimetrice structura este astfel constituita încît "pestele mare îl înghite întotdeauna pe cel 

mic". Şingura solutie este schimbarea structurii, dar aceasta nu este niciodata în interesul "pestelui mare". 

Prin urmare, nu exista rezultate de tip cîstig-cîstig, iar partea a treia nu poate decît sa-şi uneasca fortele 

cu "pestele mic" pentru a se ajunge la o solutie. În caz contrar, "pestii mari" fac eforturi sa se mentina la 

putere şi sa-i mentina sub control pe cei mici. 

Dupa gradul de intensitate, Helena Cornelius şi Shoshana Faire (1989) mentioneaza 

disconfortul, incidentele, neîntelegerea, tenşiunea şi criza. Disconfortul este un sentiment intuitiv ca 

lucrurile nu sunt normale, chiar daca nu poate fi definita precis starea conflictuala. Incidentul irita în 

timp şi sta la baza unor conflicte mai intense daca nu sunt uitate. Un incident poate fi, în şine, o problema 

simpla, dar daca este greşit înteleasa poate escalada în tenşiune. Neîntelegerea este o forma de conflict 

cauzata de perceptii greşite, lipsa de legaturi între parti şi o comunicare defectuoasa. În fine, tensiunea 

şi criza sunt forme extreme ale conflictelor - oamenii întrec masura şi se lasa dominati de entimente. 

În ceea ce priveste forma conflictului, putem deosebi conflicte latente şi conflicte manifeste 

(concretizate în conflicte de munca). Conflictele de munca rezulta din desfasurarea raporturilor de munca 

dintre unitate, pe de o parte, şi angajatii acesteia, pe de alta parte şi privesc numai interesele cu caracter 

profesional, social sau economic. Conflictele de munca rezulta din desfasurarea raporturilor de munca 

dintre unitate, pe de o parte, şi angajatii acesteia, pe de alta parte şi privesc numai interesele cu caracter 

profesional, social sau economic.Cadrul legislativ din tara noastra precizeaza doua categorii de conflicte 
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de munca: conflicte de interese, ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii 

contractelor colective de munca, şi conflicte de drepturi, care apar în şituatiile de exercatare a drepturilor 

de munca. Aceasta precizare este importanta deoarece greva, ca forma de protest a angajatilor, 

concretizata prin încetarea colectiva şi voluntara a lucrului, poate fi declansata doar pe parcursul 

desfasurarii conflictelor de interese. 

Din punct de vedere al duratei şi evolutiei avemconflictespontane,acuteşicronice. Conflictele 

spontane apar brusc, sunt greu de prevazut, sunt de scurta durata şi se manifesta la nivel interpersonal. 

Conflictele acute au o evolutie scurta dar sunt deosebit de intense, în timp ce conflictele cronice au cauze 

ascunse, greu de identificat, cu evolutie lenta şi de lunga durata. 

Pe aceelaşi criteriu, Conflict Research Consortium de la Universitatea din Colorado propune 

dihotomia conflicte de termen scurt şi conflicte de termen lung. Conflictele de termen scurt pot fi 

solutionate relativ usor caci implica interese negociabile. Aceasta înseamna ca este posibil sa se gaseasca 

o solutie care sa satisfaca interesele fiecarei parti, cel putin partial. Conflictele de termen lung rezista 

solutionarii şi implica de obicei probleme intangibile, care nu pot fi negociate (ca de exemplu diferente 

valorice fundamentale). Nevoile fundamentale de securitate, identitate şi recunoastere declanseaza 

deseori astfel de conflicte pentru ca nici unul din aceste aspecte nu este negociabil. 

Ideea dezirabilitatii unor conflicte pozitive conduce la claşificarea conflictelor în functie de 

efectele sau rezultatele pe care le au în organizatii. Distingem astfel, conflicte functionale şi conflicte 

disfunctionale. Perspectiva interactionista nu aproba ca toate conflictele sunt bune.Unele conflicte însa, 

sustin obiectivele şi îmbunatatesc performantele - aceste conflicte sunt functionale, eficiente - iar altele 

blocheaza activitatile - conflictele disfunctionale, distructive. 

Sam Deep şi Lyle Sussman recomanda managerilor sa stimuleze conflictele benefice în cadrul 

organizatiilor prin urmatoarele masuri: 

• încurajati angajatii sa aiba pareri diferite şi sa-şi puna întrebari referitoare la situaţia de 

fapt; recompensati-i cînd procedeaza asa; 

• angajati persoane care nu gîndesc în acelaşi fel ca şi dvs., dar asigurati-va ca va vor 

respecta autoritatea; 

• atunci cînd banuiti ca subordonatii dvs. se tem sa recunoasca faptul ca au alta parere, 

spuneti-le ca doriti sa ascultati acea parere; 

• nu reactionati negativ la vesti proaste, din contra, laudati-i pe angajatii care va tin la 
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curent; 

• ajutati echipa sa vada proiecte care vin din afara, pentru a mari coeziunea dintre  membrii 

ei; 

• ridicati nivelul obiectivelor şi asteptarilor dvs. fata de angajati; 

• puneti-i pe subordonati în pozitie de competitie unul fata de celalalt, dar nu le permiteti 

sa se saboteze între ei. 

Procesul conflictual 
Analiza evolutiei şituatiilor conflictuale arata ca declansarea conflictelor presupune acumularea 

treptata de tenşiuni în timp. În acest sens, pot fi puse în evidenta mai multe stadii ale şituatiilor 

conflictuale: starea tenşionala (în care exista toate premisele declansarii conflictului), recunoasterea starii 

conflictuale, accentuarea starii conflictuale (cînd se acumuleaza starea tenşionala fara a se declansa însa 

conflictul), declansarea conflictului, încetarea conflictului. 

Dinamica starii conflictuale, reprezentata în figura 10.3., poate cunoaste forme diferite, uneori 

netinînd cont de etapizarea amintita. Cert este ca fiecare din fazele mentionate se caracterizeaza printr-o 

serie de provocari carora partile implicate în conflict trebuie sa le faca fata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starea tensionala apare în situaţia existentei unor elemente care se pot constitui în surse 

conflictuale: diferentele dintre departamente, interdependentele sau folosirea resurselor în comun. 

Existenta 
starii 
tensionale 

Recunoaster
ea starii 
conflictuale 

Accentuarea 
starii 
conflictuale 

Declansarea 
conflictului 

Stingerea 
starii  
conflictului 
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Obiectivele divergente nu genereaza conflictul decît în momentul în care aceste divergente sunt seşizate. 

Acum situaţia conflictuala este recunoscuta iar toti cei implicati îşi focalizeaza atentia asupra dinamicii 

conflictului. Accentuarea starii conflictuale consta în acumularea de tenşiuni, dar deşi conflictul nu s-a 

declansat, acesta devine inevitabil. 

Declansarea conflictului presupune descatusarea fortelor conflictuale şi încercarea de afirmare 

cît mai puternica a intereselor divergente. În fine, starea conflictuala se va încheia prin schimbarea 

elementelor care au condus la aparitia conflictului. Partile fac eforturi pentru crearea unor conditii noi, 

de cooperare, sau construiesc argumente pentru declansarea unui nou conflict, mult mai puternic de 

aceasta data. Într-un model asemanator, Stephen Robbins evidentiaza urmatoarele etape ale conflictelor: 

• opozitia potentiala sau incompatibilitatile între indivizi, grupuri, organizatii; 

• recunoasterea şi personalizarea; 

• intentiile sau scopurile; 

• comportamentul; 

• consecintele sau efectele. 

Modelul lui Robbins este centrat mai mult pe relatiile interumane şi evidentiaza ca adoptarea unui 

anumit comportament declanseaza reactii similare la ceilalti. Asadar, pentru a pastra situaţia conflictuala 

în limite constructive este bine sa retinem ca relatiile bune se pastreaza cu un control asupra 

comportamentului, fiind pe deplin constienti de puterea pe care o are comportamentul adoptat asupra 

relatiilor interumane. 

Un aspect important al modelului îl reprezinta interdependenta dintre stadiile diferite pe care le 

parcurge şi faptul ca partile implicate sunt dependente una de cealalta pentru consecinte. Robbins a 

realizat un model care ia în considerare conceptia noua asupra conflictelor, ca masura în care 

interactiunea partilor îmbunatateste rezultatele sau le diminueaza. 

Solutionarea conflictelor 

Conflictele organizaţionale cunosc, de regulă, o anumită evoluţie prin acumularea treptată a 

stărilor tensionale; din acest punct de vedere, pot exista cinci stadii . 

Starea tensională, în care există toate condiţiile declanşării conflictelor, fără ca acestea să fie încă 

sesizate. Caracterul limitat al resurselor, dorinţa de autonomie corelată cu neacceptarea controlului, 

interdependenţele dintre departamente, necon-cordanţa dintre scopurile personale şi cele ale organizaţiei 
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etc. pot duce la apariţia stării tensionale. Efectele mediului pot influenţa şi ele conflictul latent. 

O organizaţie abia înfiinţată care doreşte să se afirme, în condiţiile unui cadru legislativ incoe-

rent şi schimbător se confruntă cu condiţii mult mai stresante decato alta aflată în plină dezvoltare, într-

un mediu cu o legislaţie stabilă. 
 

Recunoaşterea stării conflictuale de către cei implicaţi în conflict sau de către alte persoane din 

afara grupurilor implicate. Obiectivele divergente nu generează conflictul decatîn momentul în care 

aceste divergenţe sunt percepute. Conflictul înţeles este încă într-o fază incipientă, iar părţile nu au 

reacţionat încă afectiv. Ameninţările sunt percepute, dar nu sunt considerate ca fiind suficient de impor-

tante pentru a li se acorda atenţie. Odată focalizată atenţia asupra acestor stări, situaţia conflictuală este 

resimţită, recunoscută şi începe să-i preocupe pe toţi cei implicaţi în conflict. Conflictul înţeles nu devine 

însă întotdeauna conflict resimţit; oamenii pot să nu fie de acord cu privire la o problemă, dar aceasta nu 

generează în mod necesar nelinişte, resentimente sau ostilitate 

Accentuarea stării conflictuale constă în acumularea de tensiuni; deşi conflictul nu s-a declanşat, 

acesta devine inevitabil. 

Declanşarea conflictului presupune descătuşarea forţelor şi încercarea de afirmare catmai 

puternică a intereselor divergente. În acest stadiu, conflictul este vizibil şi pentru cei neimplicaţi în 

conflict. 

S-a demonstrat că există o corelare între nivelul performanţelor atinse de organizaţie şi frecvenţa 

şi anvergura conflictelor între grupurile formale şi informale (schema din Figura 9.3. sugerează această 

dependenţă). 

 
 

Dependenţa performanţelor organizaţiei de frecvenţa şi anvergura conflictelor 
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Încheierea conflictului se realizează prin schimbarea factorilor care l-au provocat. Părţile fac 

eforturi pentru crearea unor condiţii noi, de cooperare sau construiesc argumente pentru declanşarea unui 

nou conflict, mult mai puternic de această dată. 
 

Stiluri de solutionare a conflictelor 

Stilul ocolitor. Stilul bazat pe ocolirea conflictului (evitarea lui) este caracterizat prin capacitate redusă de a-şi 

impune interesele proprii şi prin cooperare redusă cu oponentul. Acesta este răspunsul prin „ascunderea capului în nisip". 

Deşi evitarea poate oferi o reducere a stresului creat de desfăşurarea conflictului, în realitate nu schimbă situaţia şi, de aceea, 

eficienţa sa este limitată. Totuşi, evitarea conflictelor are rolul ei: dacă este ceva neînsemnat sau lipseşte informaţia, oamenii 

trebuie să-şi păstreze calmul, iar dacă oponentul este foarte puternic şi ostil, ocolirea conflictului este o soluţie înţeleaptă. 

Utilizarea acestui stil este indicată mai degrabă în situaţiile în care: 

• problema este nesemnificativă; 

• efectele disfuncţionale potenţiale ale confruntării depăşesc beneficiile soluţionării; 

• este necesară o perioadă de calmare a stărilor emoţionale. 

Stilul îndatoritor (acomodarea). Se caracterizează prin cooperarea cu cealaltă parte în scopul 

satisfacerii dorinţelor acesteia şi nesusţinerea panăla capăt a interesului propriu; de aceea se mai numeşte 

şi stil curtenitor. Deşi poate fi considerat deseori ca un semn de slăbiciune, totuşi acest stil poate fi o 

reacţie eficientă candprima parte nu este sigură că are dreptate, candproblema este mult mai importantă 

pentru cealaltă parte sau candse doreşte construirea unei relaţii bazate pe bunăvoinţă. Este util atunci 

cand : 

• partea care îl adoptă nu are dreptate; 

• problema este mai importantă pentru cealaltă parte; 

• se doreşte creditarea părţii adverse, pentru viitor; 

• se tratează de pe o poziţie slabă; 

• se consideră că este mai important să se menţină relaţia existentă. 

Stilul competitiv - competiţia. Este stilul care tinde să maximizeze impunerea interesului propriu 

şi să minimizeze cooperarea. Procedând  astfel, există tendinţa de a încadra conflictul în termeni stricţi 

de câştig/pierdere, prioritare fiind obiectivele, faptele sau procedurile proprii. Acest stil este 

recomandabil să fie aplicat în cazurile în care managerii dispun de multă putere, sunt siguri de realitatea 

faptelor, situaţia este realmente de tipul câştig/pierdere sau nu o să mai aibă de-a face cu oponentul în 
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viitor. Acest stil este recomandabil să se aplice în cazurile în care: 

• problemele aflate în conflict sunt minore; 

• este necesară o decizie rapidă; 

• se instalează un curs nedorit al acţiunii; 

• este necesar ca managerul să se impună în faţa subordonaţilor; 

• decizia nefavorabilă a părţii adverse ar fi păgubitoare; 

• subordonaţii nu au expertiza necesară pentru a lua decizii tehnice; 

• problemele aflate în discuţie sunt importante. 

Stilul concesiv - compromisul. Acest stil combină în doze medii impunerea interesului propriu şi 

cooperarea, fiind el însuşi un compromis între competiţia pură şi cedarea pură. De fapt, o parte încearcă 

să satisfacă într-o oarecare măsură şi interesele oponentului, sperandcă acelaşi lucru îl va face şi partea 

opusă. Această cădere la înţelegere între părţi este un exemplu de compromis şi se bazează pe deter-

minarea regulilor de schimb reciproc. Compromisul nu este o soluţie universal valabilă, el nu este 

folositor în rezolvarea conflictelor care izvorăsc din asimetria puterii, partea mai slabă având puţine de 

oferit părţii mai puternice. Însă el constituie o soluţie eficientă în conflictele rezultate din insuficienţa 

resurselor şi o bună poziţie de retragere candalte strategii eşuează. Este indicat să se recurgă la acest stil 

atunci cand : 

• scopurile părţilor sunt mutual exclusive; 

• părţile au o putere aproximativ egală; 

• nu se poate ajunge la un consens; 

• stilul integrator sau competitiv nu are succes; 

• este necesară o soluţie temporară. 

Colaborarea. Este stilul care maximizează atat impunerea interesului propriu catşi cooperarea, 

în speranţa obţinerii unui acord care să satisfacă interesele ambelor părţi. Se pune baza pe o soluţie de 

tipul câştig/câştig, în care nu se pleacă de la presupoziţia că una din părţi trebuie să piardă ceva; 

dimpotrivă, se presupune că soluţionarea conflictului poate aduce avantaje ambelor părţi. Acest stil 

funcţionează cel mai bine candconflictul nu este prea intens şi atunci candfiecare parte deţine informaţii 

utile celeilalte. Deşi stilul colaborativ poate cere timp îndelungat şi exerciţiu pentru a deveni eficient, el 

conduce deseori la creşterea realizărilor organizaţiei. Acest stil este recomandat în cazurile în care: 
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• problemele sunt complexe; 

• este necesară o sinteză a ideilor pentru a furniza soluţii mai bune; 

• este necesar un angajament din partea celeilalte părţi pentru aplicarea soluţiei de succes; 

• există timpul necesar pentru soluţionarea raţională a problemelor; 

• trebuie utilizate resursele ambelor părţi. 

Negocierea. Odată ce am acceptat că interacţiunea dintre persoane, grupuri şi organizaţii 

generează în mod natural conflicte, devine evident că şi negocierea -metoda cea mai importantă de 

soluţionare a conflictelor dintre părţi - trebuie să fie prezentă în toate domeniile vieţii organizaţionale. 

„Totul se poate negocia!" ne avertizează mulţi autori care s-au dedicat acestui subiect. Situaţiile în care 

este necesară negocierea sunt din ce în ce mai numeroase, căci conflictul este o „industrie" în plină 

dezvoltare; oamenii sunt diferiţi şi, pentru a depăşi diferenţele, recurg la negociere. Majoritatea 

oamenilor iau deciziile prin negociere atat în afaceri, în guvernare catşi în familie. Putem deduce că 

există întotdeauna două sau mai multe părţi care participă la negociere, există mereu un conflict de 

interese între diverse părţi, iar acestea doresc, cel puţin pe moment, să caute o înţelegere în loc să lupte 

deschis sau să forţeze o parte să capituleze. Atunci candnegociem, ne aşteptăm la o situaţie de tip „oferă-

primeşte", ne aşteptăm ca ambele părţi să-şi modifice într-un fel cererile sau solicitările şi să cedeze din 

punctele şi argumentele lor de plecare. În schimb, negocierile cu adevărat creative pot să nu se bazeze 

doar pe compromis, pentru că părţile pot să inventeze o soluţie care să satisfacă obiectivele tuturor, şi 

chiar să identifice resurse suplimentare, astfel încat„tortul" egal cu unitatea să-şi sporească dimensiunile 

panăla dublu! 

Un exemplu semnificativ de colaborare dintre organizaţiile contemporane este şi acela dintre 

companii şi furnizorii lor. În mod tradiţional, aceste relaţii erau dominate de competiţie, cumpărătorii 

încercandsă obţină cel mai mic preţ posibil de la vInzători, care adesea erau împinşi în situaţia de a se 

lupta între ei. În aceste condiţii, vInzătorii, aflaţi veşnic în nesiguranţă, nu mai investeau în îmbunătăţiri 

care să vizeze un anumit client. Lucrurile s-au schimbat însă la firma Honda, care a pus la dispoziţia 

furnizorilor săi consultanţă extinsă de engineering. Firmei 

Donelly Corporation of Holland, Michigan, i s-a dat exclusivitatea ca furnizor de oglinzi de exte-

rior, bazIndu-se doar pe o înţelegere prin strIngere de mInă. (Johns, 1998, p. 426). 
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Principalele caracteristici ale negocierii sunt: 

implicarea a cel puţin două părţi; 

părţile au un conflict cu privire la cel puţin un subiect; 

părţile sunt dispuse să găsească o soluţie prin negociere. 

Literatura de specialitate menţionează că succesul în negociere nu stă neapărat în modul în care 

se desfăşoară disputa, în dramatismul prezentării argumentelor, catmai ales în procesul de planificare 

care are loc înainte de începerea dialogului; din păcate, foarte mulţi negociatori nu sesizează nevoia unei 

planificări riguroase, nu-şi definesc clar propriile poziţii şi rămândescoperiţi în faţa părţii adverse. 

Negocierea este justificată şi necesară din cel puţin două motive: 1. să creeze ceva ce nici o parte 

nu poate realiza individual prin mijloace proprii şi 2. să ducă la rezolvarea disputei dintre părţi. 

Negocierile sunt procese competitive desfăşurate în cadrul unor convorbiri paşnice de către două sau 

mai multe părţi, ce acceptă să urmărească împreună realizarea în mod optim şi sigur a unor obiective, 

fixate în cuprinsul unei soluţii explicate, agreată în comun  

Definiţia pe care o propunem noi este aceea că negocierea constituie un proces în care părţile 

urmăresc să cadă de acord asupra unei soluţii convenabile pentru toţi. Soluţia obţinută prin negociere 

trebuie să respecte scopurile fiecăreia dintre părţile implicate. Procesul are la bază respectarea normelor 

legale, sociale, morale şi culturale. Părţile desfăşoară activităţile legate de negociere ele însele sau prin 

reprezentanţii numiţi şi acceptaţi. 

Negocierea presupune: prezentarea de cereri/propuneri de către una dintre părţi, evaluarea 

cererilor/propunerilor de către cealaltă parte şi emiterea de către aceasta de contrapropuneri sau 

formularea unor concesii. 

Strategiile folosite în cadrul procesului de negociere sunt similare stilurilor de abordare a 

conflictelor şi includ: competiţia (negocierea distributivă, de tip câştig-pierdere), colaborarea 

(negocierea integrativă, de tip câştig-câştig) şi acomodarea (negocierea îndatoritoare) cu interesele părţii 

opuse. Urmărandcalitatea relaţiilor dintre părţi, au fost identificate fazele procesuale ale strategiilor 

enunţate: 

 
Aspect Competiţie (negociere distributivă) Colaborare (negociere 

integrativă) 

Acomodare (negociere îndatoritoare) 

Structura resurselor Resursele care urmează să fie împărţite sunt limi-

tate. 

Resursele sunt în cantitate 

variabilă 

Resursele care urmează să fie împărţite sunt limitate. 
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Scopuri urmărite Urmărirea propriilor scopuri, în detrimentul 

celeilalte părţi. 

Urmărirea scopurilor se 

realizează cooperativ. 

Subordonarea propriilor scopuri, în favoarea celor ale 

oponentului. 

Relaţii Accent pe relaţia pe termen scurt. Părţile nu vor mai 

negocia în viitor. 

Accent pe relaţia pe termen lung. 

Părţile consideră că vor mai 

colabora ulterior. 

Relaţiile pot fi pe termen scurt (pentru întărirea relaţiei) 

sau pe termen lung, pentru încurajarea reciprocatăţii 

în viitor). 

Motivare esenţială Maximizarea propriilor rezultate. Maximizarea rezultatelor 

comune. 

Maximizarea rezultatelor celuilalt, pentru întărirea 

relaţiei. 

Încredere Poziţii defensive. Păstrarea secretului. Încredere 

mare în propria persoană şi mică în partea 

opusă. 

Deschidere, încredere, ascutare 

activă, explorarea comună a alterna-

tivelor. 

Cel puţin o parte este relativ deschisă, dezvăluin-du-şi 

chiar şi vulnerabilităţile. 

Cunoaşterea nevoilor Părţile îşi cunosc proprii-ile nevoi, dar le ascund sau 

le prezintă deformat, pentru manipularea 

celorlalţi. 

Părţile îşi cunosc nevoile proprii, 

încearcă să le satisfacă, ţinând cont 

şi de nevoile celuilalt. 

O parte este foarte atentă cu nevoile celeilalte, 

reprimIndu-şi propriile nevoi. 

Predictibili-tate Părţile folosesc elementul surpriză pentru a-i 

surprand e pe ceilalţi. 

Părţile sunt flexibile şi 

predictibile, încercandsă 

minimizeze posibilele surprize. 

O parte este complet predictibilă, pentru a proteja 

interesele celuilalt. 

Agresivitate Părţile folosesc ameninţări, apelInd la tehnici fără 

mănuşi. 

Părţile împart informaţiile onest şi 

se tratează cu respect şi înţelegere. 

O parte renunţă la propriile poziţii, chiar dacă partea 

opusă se manifestă violent. 

Măsuri ale succesului Succesul este sporit, prin creşterea imaginii nega-

tive a celuilalt. Creşte ostilitatea dintre părţi. 

Succesul cere abandonarea 

imaginilor negative a celuilalt şi 

evaluarea ideilor pe bază de valoare. 

Succesul este stabilit prin minimizarea sau evitarea 

conflictului. Sentimentele personale sunt ignorate, în 

favoarea armoniei. 

Atitudinea cheie Eu câştig - tu pierzi. Care este cea mai bună soluţie 

pentru toate nevoile invocate? 

Tu câştigi - eu pierd. 

Remedii 

pentru 

eşecuri 

Dacă apar impasuri, poate fi chemat un mediator 

sau un arbitru. 

Dacă apar impasuri, este necesară 

intervenţia unui facilitator al 

dinamicii de grup. 

Dacă această procedură se repetă, partea care o aplică 

poate ajunge la faliment. 

 

Prezentăm mai jos cateva sfaturi practice care ar trebui luate în considerare de către părţi într-o 

negociere  

Atunci cand începem o negociere nu trebuie să uităm că: 

 nu putem motiva brusc pe ceilalţi să facă ce vrem noi; 

 toţi oamenii au o motivaţie pentru acţiunile lor; 

 oamenii acţionează conform principiilor lor, nu ale dvs.; 

 calitate prea mult folosită se poate transforma în slăbiciune; 

 unele dintre cele mai des întâlni te forţe motivaţionale sunt teama şi răsplata. O 

negociere poate fi considerată de succes atunci cand : 

 implementarea soluţiei acceptate este uşoară, riscul de eşec este redus, problemele ce 

se pot ivi pe parcurs sunt minime; 

 ambele părţi au considerat negocierea satisfăcătoare; 

 relaţia dintre părţi a continuat mulţumitor după negociere (eventual chiar a crescut 
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încrederea între părţi). 

Iată în continuare cateva lucruri care trebuie făcute şi cateva care nu trebuie făcute într-o negociere 

- DA-uri şi NU-uri în negociere. DA-uri: 

Puneţi catmai multe întrebări (cele mai bune întrebări sunt cele deschise!); consecinţele vor fi: 

 veţi obţine informaţii 

 veţi avea controlul asupra discuţiilor 

 vă ajută să evitaţi neînţelegerile şi falsele presupuneri 

 ocupă timpul interlocutorului reducand u-i timpul de analiză şi obosindu-l 

 vă oferă timp pentru analiză şi repliere Folosiţi-vă de iniţiativele celuilalt pentru că: 

 veţi uşura consensul 

 veţi facilita implicarea părţilor în procesul de negociere Clarificaţi-vă percepţiile 

pentru că: 

 veţi evita neînţelegerile 

 veţi rezolva diferenţele de percepţie 

 vă ajută să propuneţi soluţii acceptabile pentru cealaltă parte Argumentaţi-vă poziţiile 

pentru că: 

 veţi crea o atmosferă neutră, partenerul va fi mai deschis 

 veţi evita apariţia unor tensiuni suplimentare  

Controlaţi-vă comportamentul, iar efectele vor fi pozitive: 

 veţi fi ascultat cu mai mare atenţie 

 veţi crea o atmosferă calmă 

 veţi reduce ambiguitatea 

 veţi evita comportamente reactive din partea celuilalt 

 veţi induce o doză controlabilă de formalism 

Prezentaţi mai degrabă propuneri decat soluţii: 

 veţi mări şansele de susţinere 

 veţi reduce rezistenţa din partea celuilalt 

Declaraţi-vă sentimentele/opiniile cu privire la procesul de negociere; prin aceasta: 

 veţi mări sentimentul de siguranţă şi încredere a partenerului 

 veţi reduce pericolul apariţiei unor frustrări NU-uri: 
201 

 



 
Nu folosiţi expresii iritante, nu vă supraevaluaţi calităţile, nu subestimaţi oponentul pentru că: 

- greşelile de mai sus duc la enervarea partenerului 

Nu răspundeţi unei propuneri cu o contrapropunere; dacă o faceţi: 

 veţi complica situaţia 

 veţi deschide noi arii de discuţie care vă pot deturna de la subiectul iniţial 

 veţi irita oponentul 

 veţi da senzaţia de permanent dezacord 

Nu vă exprimaţi în mod făţiş dezacordul; riscaţi să: 

 blocaţi comunicarea 

 daţi senzaţia de inflexibilitate 

Nu oferiţi mai multe clarificări decatvi se cer pentru că: 

 vă puteţi pierde din atu-uri 

 veţi favoriza nejustificat oponentul 

 veţi deschide oponentului breşe noi de contracarare 

Nu sustineţi cu prea multe argumente propunerile dvs.; dacă o faceţi: 

 vă veţi expune punctele slabe 

 veţi da senzaţia de vulnerabilitate şi nesiguranţă 

 veţi crea senzaţia că sunteţi în criză de timp 

Nu vă prezentaţi propunerile sub formă de afirmaţii; dacă o faceţi: 

 veţi da senzaţia de deţinător al adevărului absolut şi vă veţi irita adversarul 

 veţi părea inflexibil, nedispus la concesii Depăşirea blocajelor în negociere: 

 solicataţi o pauză - poate că oboseala este de vină! 

 purtaţi o discuţie neoficială („off the record") 

 schimbaţi cadrul de negociere 

 modificaţi termenii de negociere 

 reveniţi asupra problemelor identificate: poate mai există şi altele 

 discutaţi pe faţă cu oponentul: poate ca împreună veţi găsi o ieşire 

 modificaţi-vă stilul 

 modificaţi echipele de negociatori. 

Implicarea celei de-a treia părţi. Cattimp părţile reuşesc să-şi rezolve disputele în mod direct, 
202 

 



 
într-o manieră constructivă, nu este necesară intervenţia altor actori. Canddisputa ajunge într-un impas 

major, intervenţia celei de-a treia părţi rămân e deseori singura soluţie. Terţii pot contribui la soluţionarea 

disputelor prin tehnici cum ar fi:reducerea tensiunii, controlarea numărului de probleme, îmbunătăţirea 

comunicării, stabilirea unor teme comune sau sublinierea anumitor opţiuni de decizie pentru a le face 

mai atractive pentru părţi. Intervenţia terţilor poate fi dorită de părţi sau poate fi impusă din afară prin 

reguli, legi, obiceiuri etc. În general, putem stabili următoarele situaţii în care este necesară intervenţia 

unei a treia persoane: 

• emoţiile intense par să blocheze realizarea unui acord; 

• comunicarea este influenţată de abilitatea părţilor de a o îmbunătăţi; 

• percepţii greşite sau stereotipuri care blochează relaţiile productive; 

• comportamente negative repetate (furie, acuzarea sau insultarea celorlalţi) care creează 

bariere între părţi; 

• diferenţe valorice exagerate care divizează părţile; 

• absenţa unor proceduri sau protocoale clare de negociere; 

• incompatibilitatea reală sau doar percepută de interes între părţi, pe care acestea nu pot să 

le concilieze; 

• neînţelegeri asupra numărului şi tipurilor problemelor aflate în dispută . 

De reţinut că intervenţia terţilor trebuie făcută doar atunci candeste necesară, iar părţile trebuie 

controlate doar atat cattrebuie pentru a le ajuta să ajungă singure la o soluţie; sunt extrem de riscante 

intervenţiile nedorite, sau situaţiile în care un superior intervine în disputele dintre subdordonaţi. Între 

beneficiile majore pe care le aduce intervenţia terţilor pot fi menţionate readucerea stabilităţii, a 

normalităţii şi înscrierea părţilor într-un discurs civilizat în care se pot reîncepe negocierile de soluţionare 

a conflictului, restabilirea sau îmbunătăţirea comunicării, remedierea relaţiilor blocate, crearea unei 

perioade de temperare a stărilor pasionale, concentrarea asupra problemelor importante etc. 

Unii autori de specialitate sugerează că perspectivele asupra soluţionării conflictelor pot fi plasate 

pe o axă unică în care stilurile sunt prezentate în ordine crescătoare în funcţie de gradul de coerciţie care 

este folosit pentru ca părţile să accepte un acord impus de un terţ. Astfel, în cazul unei coerciţii foarte 

reduse, părţile preferă chiar să nu se angajeze împreună în tratarea problemelor, căutInd să evite problema 

sau să o abordeze în mod informal. La cealaltă extremă, terţii acţionează cu forţa legii sau a autorităţii 
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legitime pentru a impune acorduri; mai mult decatatIt, părţile pot trece de cadrul legal sau al regle-

mentărilor acceptate de comun acord pentru a recurge la metode violente sau non-violente de presiune 

asupra celuilalt. 

Cele mai des folosite modalităţi de implicare a celei de-a treia părţi sunt arbitrajul, medierea şi 

concilierea. 

Arbitrajul. Arbitrajul implică niveluri scăzute sau practic inexistente ale controlului părţilor 

asupra rezultatelor soluţionării disputei, dar menţine un control ridicat asupra modului de desfăşurare a 

procesului conflictual. Este, probabil, cea mai frecventă, dar nu şi cea mai dorită formă a intervenţiei 

terţilor. Procesul arbitrajului este, în esenţă, simplu: candpărţile au ajuns la un blocaj major sau sunt 

confruntate cu o criză majoră de timp, după ce au soluţionat mai multe aspecte ale disputei, îşi prezintă 

poziţiile unui terţ neutru. Terţul ascultă ambele părţi şi apoi decide asupra modului în care se va rezolva 

în cele din urmă disputa. Arbitrajul este folosit deseori în disputele dintre patronat şi sindicate, 

candtratarea divergenţelor în cadrul unei proceduri negociate nu conduce la o soluţionare favorabilă. 

Aplicaţii şi studii de caz 

Prezentaţi comparativ aspectele negative ale stilurilor ocolitor şi competitiv de management al 

conflictelor. 

Pentru fiecare dintre cele cinci stiluri de management al conflictelor, indicaţi în ce cazuri nu este 

recomandabil să se recurgă la ele. 

Gândiţi-vă la insuficienţa resurselor sau la ambiguitatea organizaţională, ca factori care duc la 

declanşarea conflictelor organizaţionale. Un manager iscusit îi poate folosi pentru a face o serie de 

schimbări radicale benefice în organizaţia sa. Imaginaţi-vă două astfel de cazuri, cate unul pentru fiecare 

factor. 

Una dintre cele mai bine dovedite inechităţi ce caracterizează locurile de muncă contemporane 

este diferenţa de salariu dintre bărbaţi şi femei: femeile sunt plătite mai puţin, deşi sunt egale cu bărbaţii 

din punct de vedere al cunoştinţelor şi al experienţei acumulate. 

Dana urmează să fie angajată ca director de vInzări la o firmă privată producătoare şi 

distribuitoare de mobilă. 

La ce tip de negociere ar trebui să recurgă ea în discuţia cu managerul general, pentru a obţine un 

salariu mai mare, cel puţin egal cu al fostului director de vInzări (bărbat), care tocmai demisionase cu 

puţin timp în urmă? Dezvoltaţi şi justificaţi alegerea făcută. 
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În ce constau punctele comune şi diferenţele dintre cele trei modalităţi de intervenţie a terţilor în 

procesul negocierii? 

„La UPS Ocna Mureş s-a înregistrat ieri primul conflict de muncă după ce uzina de produse 

sodice s-a privatizat. Angajaţii sunt nemultumiţi pentru că, în ciuda promisiunilor optimiste, în luna 

aprilie au obţinut salarii de numai 50 la sută din suma ce li se cuvenea. Salariaţii spun că şi-au făcut 

norma şi că au dreptul la un salariu de sută la sută. Unii dintre ei susţin că au muncatchiar peste program 

şi nu se aşteptau să li se ia din bani. Liderul de sindicat a fost nevoit să-i reprezinte pe oameni în faţa 

conducerii şi, pentru că nu a avut câştig de cauză, a înregistrat astăzi conflictul de muncă la Judecatoria 

Alba Iulia. Cei circa 1500 de angajaţi vor să-l determine pe patron să-şi ţină promisiunile făcute 

angajaţilor la preluarea societăţii. În caz contrar, oamenii vor recurge şi la alte forme de protest."  

Încercaţi să intraţi în rolul sindicaliştilor, pe de o parte, şi al patronatului, pe de altă parte şi să 

negociaţi pentru a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord şi dvs. aţi fi delegatul Ministerului 

Muncii şi Solidarităţii Sociale, trimis să pună capăt conflictului, cum aţi soluţiona problema? În această 

situaţie, care dintre cele trei modalităţi de implicare a celei de-a treia părţi (reprezentantul Ministerului 

Muncii) arfi cea mai eficientă? 

7. „În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii şi angajatorii". 

„Munca forţată este interzisă". 

„Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-cre-dinţe". 

Comentaţi aceste principii fundamentale ale Codului Muncii (Codul Muncii, art. 4, 5 şi 11) şi 

construiţi exemple în care se aplică aceaste prevederi. 

Consideraţi că există obstacole care stau în calea dialogului social dintre sindicate, patronate şi 

guvern? Dacă da, care credeţi că sunt acestea? Dacă CES ar avea mai multe atribuţii, atunci ar exista 

riscul de a se abuza de ele? 

9. Studiu de caz  

S.C. MARCUS S.A. a luat fiinţă în anul 1995, an în care Lucian Tabără tocmai absolvise 

facultatea de management. Era entuziast, se considera bine pregătit în domeniu, deşi a întrerupt studiile 

doi ani de zile pentru că a dorit să pună ceva bani deoparte din activităţi comerciale „diverse". Dorea să 

se afirme ca specialist lucrandîntr-o firmă nouă, dar ambiţioasă. 

Imediat după absolvire, Lucian şi-a cumpărat un calculator performant şi s-a abonat la Internet 
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pentru a se putea informa, deşi cheltuiala făcută i-a secătuit economiile. Telefonul mobil l-a primit de 

ziua lui, la 25 de ani, de la prietena lui, Laura, care era cu cIţiva ani mai în vârstă decatel. Laura i-a 

devenit şefă chiar de la angajare. Aceasta conducea departamentul de resurse umane al firmei şi se ocupa 

mai ales de recrutare şi de procedurile de selecţie de personal. Lui Lucian în revenea sarcina de a redacta 

corespondenţa, de a elabora chestionarele pentru interviuri şi de a face evaluarea performanţelor 

salariaţilor. 

Firma la care s-a angajat Lucian reunise specialişti cu experienţă - vârstniciaproape, dar şi tineri 

absolvenţi. 

La S.C. MARCUS S.A. se asamblează, sub licenţă, echipamente industriale de automatizare. 

Dorinţa tinerilor specialişti în automatizări de la S.C. MARCUS S.A. este de determina conducerea 

firmei să aprobe începerea propriei producţii de aparatură. Cei din conducere sunt mulţumiţi de calitatea 

produselor lor şi nu se încumetă să treacă la diversificarea producţiei, cu atat mai mult cu catun studiu 

de fezabilitate în domeniu nu a dus la concluzii favorabile. 

Ca urmare a refuzului evaziv al managerilor de a trece la un sortiment proiectat şi realizat integral 

cu forţe proprii, unii dintre tinerii specialişti au anunţat-o pe Laura că intenţionează să părăsească firma. 

Managerul general i-a cerut Laurei să găsească o soluţie pentru a-i păstra pe tineri în firmă şi pentru a 

calma spiritele. 

Pe de altă parte, între tinerii specialişti şi cei vârstnici se anunţa un anume conflict, pentru că 

Lucian le-a spus textual tinerilor că cei vârstnicisunt mai bine plătiţi „dat fiind că sunt harnici şi nu 

întIrzie dimineaţa la serviciu". 

Laura l-a rugat pe Lucian să identitfice soluţia de urmat, cu atat mai mult cu catel însuşi a pus 

paie pe foc. Entuziast ca de obicei, dornic de afirmare, Lucian le-a promis celor din conducere, nu însă 

şi Laurei, că o să facă în aşa fel încatsă fie toată lumea mulţumită. 

Întrebări: 

Cum puteţi caracteriza sistemul de management de la S.C. MARCUS S.A.? 

Ca manageri, aţi trece la o producţie originală? Dacă da, cum? 

Care credeţi că sunt motivele pentru care Lucian s-a solidarizat cu lucrătorii în vârstă şi s-a rupt 

de cei tineri? 

Ce soluţie poate propune Lucian în privinţa dublului conflict de muncă? 

10. Studiu de caz  
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Pe 15 aprile 2013 a avut loc un conflict de muncă în faţa sediului fostei fabrici de confecţii-

tricotaje Sanda SRL, candzeci de muncatoare, disponibilizate în urmă cu o lună, au ieşit în stradă, 

exprimIndu-şi astfel nemulţumirea faţă de transformările care au avut loc în vechea fabrică. Din cauza 

datoriilor pe care le avea la bugetul statului, Sanda SRL a intrat în procedură de lichidare judiciară, 

activele acesteia fiind vândute prin Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB) societăţii Zefir 

S.A. După o analiză internă a producţiei, conform comenzilor existente, conducerea societăţii Zefir a 

hotărIt că personalul pe care îl va păstra va fi mai puţin numeros, însă plătit suplimentar, potrivit legii, 

pentru orele lucrate peste program. Această cerinţă a noului patron a nemulţumit însă pe majoritatea 

disponi-bilizaţilor, care sperau obţinerea de plăţi compensatorii, dar şi o nouă reangajare, refuzInd însă 

să muncească aşa cum vrea noul patron. 

În dimineaţa zilei de 15 aprilie, zeci de muncatoare s-au adunat în faţa sediului organizațiii, 

cerandrezolvarea conflictului. Multe dintre nemulţumite, în vârstă de peste 40 de ani, au declarat că, în 

cazul lor, nu se mai poate pune problema unei recalificări profesionale, fiind dezinteresate şi de 

reangajarea la alte societăţi din branşă, deşi oferta locală în domeniu este de peste 700 de posturi vacante. 

Aceasta, în timp ce salariaţii care au acceptat condiţiile noului proprietar susţin că, de fapt, „grevistele 

nu au chef de muncă la patron". 

Pentru a soluţiona conflictul apărut la fosta fabrică Sanda SRL, economistul Doru Popescu, 

directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a fost prezent la discuţiile dintre 

reprezentantele protestatarelor şi patronat, încercandsă explice că, aşa cum prevede Legea 76/2002, dacă 

refuză încadrarea pe posturi din acelaşi domeniu, persoanele disponibilizate nu mai au dreptul să 

beneficieze de ajutorul de şomaj: „Trebuie ca toată lumea să înţeleagă faptul că îndemnizaţia de şomaj 

nu poate fi acordată oricui şi oricum, ci pe motive profesionale, nu medicale, cum au încercat unii 

nemulţumiti de la Sanda SRL care, dorandcu orice preţ şomajul, au obţinut scutiri de muncă pe motive 

de sănătate. Ajutorul de şomaj nu înseamnă o rentă, el este acordat numai atunci candnu se găseşte efectiv 

un loc de muncă în domeniul respectiv". 

Întrebări: 

Cine consideraţi că este principalul vinovat în acest conflict şi de ce? 

Dacă aţi fi în locul moderatorului Doru Popescu, chemat la discuţiile dintre reprezentantele 

protestatarelor şi patronat, ce soluţie aţi propune pentru rezolvarea conflictului? 

Ce modalitate de implicare a celei de-a treia părţi este recomandat să se aplice în acest caz? 
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