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INSPECTOR RESURSE UMANE 
 
FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumire modul: INSPECTOR RESURSE UMANE 
Grup ţintă: personalul furnizorilor de servicii sociale 
 
Titular modul/Formator: Lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
 Ing. Gabriela Joldes 
Buget timp: 64 ore 
 Activităţi teoretice: 24 ore 
 Activitaţi practice: 40 ore 
 
Competenţe specifice ocupaţiei: 

 Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului 
 Organizarea recrutării şi selecţiei personalului 
 Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat 
 Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat 

 
Competenţe fundamentale: 

  Lucrul în echipă 
  Dezvoltarea profesională 
  Oferirea informaţiilor privind problemele de personal 
  Planificarea activităţii proprii 
  Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul 

 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Forma de activitate Nr. 

ore 

1. Conţinutul, obiectivele şi natura activităţilor 
managementului resurselor umane 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
5 

2. Organizarea recrutării şi selecţiei 
personalului 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
5 

3. Salarizarea personalului Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
5 

4. Formele de salarizare Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
5 

5. Lucrul în echipă Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
4 

6. Dezvoltarea profesională Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

3 
4 

7. Managementul conflictelor de muncă 
Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
4 

8. Prezent şi perspective în planificarea 
strategică a resurselor umane 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
4 

9. Prezentare REVISAL –programul pentru 
depunerea Registrului electronic de evidenţă a 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

2 
4 
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salariaţilor 

 Total ore 64 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, brainstorming, exerciţii, studii de caz, joc de 
rol. 
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de 
lucru. 
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INTRODUCERE 
 
Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul 

departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin 
implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi 
încetează raporturile de muncă cu salariaţii. Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i 
revine în cadrul organizaţiei, competenţele inspectorului de resurse umane trebuie să 
acopere următoarele domenii: 

1. Domenii de competenţe specifice: 
- întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; 
- organizarea recrutării şi selecţiei personalului; 
- întocmirea dosarului de pensionare; 
- întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat; 
- întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat. 
2. Domenii de competenţe generale la locul de muncă: 
- oferirea informaţiilor privind problemele de personal; 
- planificarea activităţii proprii; 
- administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul. 
3. Domenii de competenţe fundamentale: 
- lucrul în echipă; 
- dezvoltarea profesională. 
În funcţie de dimensiunea organizaţiei şi modul de organizare a departamentului de 

resurse umane, competenţele legate de salarizarea personalului şi gestionarea 
declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat pot să nu fie solicitate inspectorului de 
resurse umane.  Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea a 
activităţilor tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. 
Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca 
fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală. În acest sens, 
managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului, să se implice în fiecare acţiune, 
să discute personal cu angajaţii progresele obţinute de aceştia şi să recompenseze 
rezultatele bune. Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune 
existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor, a unui sistem de stimulare a 
angajaţilor şi de recompensare a rezultatelor.  Acest sistem managerial vizează 
cooperarea permanentă a tuturor angajaţilor pentru a îmbunătăţi calitatea produselor şi 
serviciilor oferite de întreprindere sau firmă; calitatea funcţionării acesteia şi a obiectivelor 
sale, în scopul asigurării viabilităţii şi a profitabilităţii pe termen lung, în acord cu exigenţele 
societăţii. 
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CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL, OBIECTIVELE ŞI NATURA 
ACTIVITĂŢILOR MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 

1.1. Conceptul de management al resurselor umane 
 
 În teoria tradiţională a firmei sau întreprinderii, salariaţii erau priviţi prin prisma 
modului în care aceştia executau, în mod “disciplinat” anumite operaţii prestabilite, 
puneau în mişcare maşini şi dispozitive tehnologice sau îndeplineau unele activităţi. Aşa 
au apărut conceptele folosite, din păcate şi astăzi, de “forţa de muncă” sau chiar “mână de 
lucru”. Ceea ce interesa era capacitatea acestora de a pune în operă, conform regulilor, 
deciziilor conducătorilor. 
 Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea a activităţilor 
tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. 
Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca 
fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală. În acest sens, 
managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului, să se implice în fiecare acţiune, 
să discute personal cu angajaţii progresele obţinute de aceştia şi să recompenseze 
rezultatele bune. Acţiunile manageriale iau în considerare fiecare salariat, ca o 
individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Aplicarea cu succes a managementului 
resurselor umane presupune existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor, a unui 
sistem de stimulare a angajaţilor şi de recompensare a rezultatelor. 
 În prezent, în firmele româneşti de stat, dar chiar şi la nivelul organismelor 
guvernamentale, continuă să se manifeste concepţia tradiţională, de considerare a 
personalului ca “forţă de muncă”, după cum nu au dispărut încă noţiunile de muncă fizică, 
cu caracter productiv, de utilă şi muncă de esenţă intelectuală, neproductivă, care nu duce 
la crearea de bunuri materiale şi, într-o anumită măsură inutilă. În tabelul nr. 1.1 se 
prezintă diferite concepţii privind personalul în raport cu elementele ce le caracterizează. 

 
Tabelul 1.1. Concepţii privind personalul sau resursele umane 

Elemente de 
caracterizare Concepţii privind personalul 

 Teoria tradiţională a întreprinderii Managementul 
resurselor umane 

Noţiuni folosite  forţa de muncă, mână de lucru  resurse umane 

Categorii cu caracter 
discriminatoriu 

 “muncă productivă” şi “creatori 
de bunuri materiale” (categorii 
privilegiate) 

 “muncă neproductivă” şi 
“personal neproductiv” (categorii 
dezavuate) 

 

Modul de abordare a 
personalului de către 

manageri 
 în mod global, cu masa de 

oameni capabili să muncească 

 ca individualităţi cu 
personalităţi, nevoi, 
comportamente şi viziuni 
specifice 
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Principiul 
fundamental de 

salarizare 
 în funcţie de munca depusă  în funcţie de rezultatele 

obţinute 

Activitatea de 
evaluare a 

performanţelor 
 Nesemnificativă, formală  Esenţială 

Stimularea iniţiativei 
salariaţilor 

 absentă; iniţiativa salariaţilor 
este, de regulă, considerată ca o 
afacere a autorităţii şefilor 
ierarhici 

 Susţinută şi promovată 
prin sistemul de salarizare, 
promovare în funcţie etc. 

  
 În conceptul resurselor umane trebuie pornit de la faptul că acestea reprezintă 
principala forţă de producţie a societăţii şi aceasta din următoarele considerente: 

 resursele umane produc şi reproduc factorii obiectivi ai producţiei; 
 resursele umane creează şi stimulează mijloacele de producţie; 
 resursele umane transformă obiectivele muncii în bunuri materiale; 
 resursele umane reprezintă un factor ce creează valori noi; 
 resursele umane influenţează eficacitatea utilizării resurselor materiale şi 

financiare. 
 Sarcinile managementului resurselor umane sunt: 

 dezvoltarea şi administrarea politicii şi programului referitor la conceperea unei 
structuri organizatorice corespunzătoare; 

 asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect şi echitabil privind 
salarizarea şi munca funcţie de motivaţie. 

Domeniile de studiu ale conceptului resurselor umane sunt: 
 folosirea personalului după capacitate, aptitudini, calificare îmbinate cu 

interesele firmei; 
 salarizare funcţie de aport concret; 
 crearea unui climat şi microclimat bun de muncă; 
 crearea unor structuri simple cu eficienţă maximă; 
 evitarea paralelismului în muncă printr-un ROF coerent şi edificator; 
 adaptarea permanentă a fişelor postului, funcţie de sarcinile prioritare; 
 perspectivă prin prisma organizării eficiente a angajaţilor cu atribuţii    concrete, 

sarcini personale cu limite de acţionare şi competenţă pe scara ierarhică şi 
funcţională cu responsabilităţi distincte; 

 corelarea resurselor umane cu cerinţele stricte; 
 instruirea continuă a personalului angajat; 
 crearea condiţiilor normale de muncă; 
 gestionarea resurselor umane ca o gestiune în continuă schimbare; 
 recrutarea, selecţionarea, integrarea personalului angajat ca un concept unitar 

continuu. 
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1.2. Evoluţia funcţiei de personal 
 
 Avem două categorii de evoluţii ale funcţiei de personal: dinamică şi statică. 
 
Evoluţia dinamică orientată către schimbări 

şi elemente de noutate 
Evoluţia statică, 

fără gândirea creatoare 
 Lipsa conflictelor de muncă şi de interes; 
 Creşterea productivităţii muncii; 
 Reducerea cheltuielilor de muncă; 
 Organizarea producţiei şi a muncii; 
 Stabilitatea personalului; 
 Creşterea pieţelor de desfacere; 
 Majorarea salariului; 
 Creşterea răspunderii personale; 
 Munca are o motivaţie; 
 Crearea unui cult pentru muncă; 
 Închegarea colectivelor de muncă; 
 Aplicarea de tehnologii noi; 
 Inovarea în muncă; 
 Dezvoltarea capacităţii de creaţie. 

 Conflicte de muncă; 
 Conflicte de interes; 
 Neînţelegeri; 
 Absenteism cronic; 
 Destrămarea colectivelor; 
 Lipsa de comenzi şi contracte; 
 Accidente de muncă; 
 Lipsa de comenzi; 
 Cheltuieli mari de producţie; 
 Pierderea pieţelor de desfacere a 

produselor. 

1.3. Particularităţile evoluţiei funcţiei de personal 
 

Principalele particularităţi ale funcţiei de personal sunt: 
 Utilizarea investiţiilor productive. 
 Crearea unor condiţii favorabile de adaptare a muncii la om şi faţă de puterile 

sale. 
 Înlocuirea soluţiilor rigide manageriale cu unele flexibile. 
 Participarea unitară printr-o motivaţie a muncii. 
 Introducerea unor ritmuri de lucru individualizate în funcţie de oameni şi 

sarcinile concrete. 
 Planificarea schimbărilor viitoare cu reversibilitate. 
 Strategii pentru negocieri funcţie de situaţie. 
 Aplicarea structurilor polivalente ale personalului. 
 Adaptabilitatea rapidă a colectivităţii. 
 Integrarea mediului înconjurător în activitatea de personal. 
 Luarea în considerare a unor motivaţii materiale ale salariaţilor în funcţie de 

mediul înconjurător. 
 Acţionarea înaintea petrecerii evenimentelor. 

1.4. Obiectivele managementului resurselor umane 
 
 Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza 
pricepere şi experienţă în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi 
sigure, folosind cele mai adecvate metode. 
 Indiferent de modul de organizare, activitatea de personal dintr-o firmă are două 
categorii de obiective: 
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 obiective strategice, pe termen lung, care au în vedere organizarea şi 
planificarea resurselor umane; 

 obiective operaţionale, de natură tactică şi administrativă, care au în vedere 
activităţile vizând conducerea zilnică a grupurilor de muncă. 

1.5. Politica resurselor umane 
 
 Cerinţele unei politici eficiente în domeniul resurselor umane pot fi sintetizate astfel: 

 integrarea managementului resurselor umane în managementul întreprinderii; 
 obţinerea adeziunii întregului personal; 
 acţionarea la toate nivelurile; 
 asigurarea unui climat de angajare şi de valorificare a potenţialului fiecărui 

angajat; 
 recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate performante; 
 stimularea, la fiecare angajat, a dorinţei de îmbunătăţire continuă a propriei 

activităţi; 
 antrenarea în procesul decizional a celor ce dovedesc competenţă profesională. 

1.6. Responsabilitatea managementului resurselor umane 
 
 Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atât managerilor 
superiori cât şi departamentului de specialitate. 
 Principalele responsabilităţi ale departamentului sau compartimentului de resurse 
umane sunt următoarele: 

 recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă; 
 elaborarea programelor de calificare şi perfecţionare adecvate obiectivelor 

întreprinderii; 
 elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate să încurajeze 

realizări eficiente, la costuri scăzute; 
 elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciară, destinate să stimuleze şi 

entuziasmul întregului personal pentru propria activitate; 
 integrarea rapidă a noilor angajaţi; elaborarea programelor de carieră pentru toţi 

managerii întreprinderii. 
 

APLICAŢII PRACTICE 
 

Obiectivele managementului resurselor umane  
 Ilustrarea problemelor angajării resurselor umane necesare în cadrul 

organizaţiilor. 
 Discutarea rolului planificării resurselor umane şi a relaţiei acesteia cu 

planificarea la nivel organizaţional. 
 Discutarea modului în care organizaţiile îşi acoperă nevoile de personal prin 

recrutarea şi selecţia candidaţilor calificaţi 
 Evaluarea rezultatelor cercetărilor cu privire la interviul de angajare. 
 Descrierea modalităţilor de pregătire a interviurilor de angajare de succes. 
 Prezentarea unor modalităţi de orientare şi integrare a noilor angajaţi. 
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 Discutarea instruirii şi dezvoltării angajaţilor şi a unor aspecte ale acestor 
procese. 

 Explicarea obiectivelor evaluării performanţelor, a motivelor pentru care acest 
proces poate eşua şi a metodelor de depăşire a obstacolelor. 

 Discutarea aspectelor care trebuie avute în vedere în luarea de decizii cu privire 
la recompensarea angajaţilor. 

 Discutarea metodelor de asigurare a unor relaţii productive cu angajaţii sau 
reprezentanţii acestora. 

 
Principiile esenţiale ale managementului resurselor 
1. Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală; 
2. Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele 

umane cu misiunea şi strategia organizaţiei; 
3. Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor 

individuale în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite; 
4. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. 
 
Inspectorul de resurse umane 
Pentru asigurarea cu resurse umane a organizatiei inspectorul de resurse umane 

are urmatoarele sarcini, competente si responsabilitati în vederea: 
A. Recrutarii  
 publica anunturile pentru ocuparea posturilor vacante;  
 primeste si verifica dosarele candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante. 
B. Selecţia  
 pregateste dosarele de concurs în functie de criteriile de selectie stabilite si le 

prezinta comisiei de concurs. 
 redacteaza Procesul Verbal , întocmeste si afiseaza listele candidatilor admisi 

la concurs 
 anunta candidatii admisi la concurs. 
C. Încadrarea  
 întocmeste contractul individual de munca, întocmeste decizia de angajare 
 înregistreaza persoana nou angajata în Registrul electronic de evidenta a 

personalului 
 constituie Dosarul individual al persoanelor nou angajate. 
 raspunde de exactitatea datelor trecute în registrul de evidenta a persoanelor si 

a actelor întocmite. 
D. Evidenta activitatii Resurselor Umane 
 urmareste si înregistreaza în Registrul de evidenta modificarile care intervin în 

activitatea profesionala a salariatilor. 
 elibereaza la cerere copii dupa pagina personala din Registrul de Evidenta 
 elibereaza legitimatii tuturor angajatilor organizatiei 
 tine evidenta concediilor fara plata, a absentelor nemotivate si le opereaza în 

Registru. 
 asigura arhivarea si securitatea documentelor de personal 
 întocmeste situatii statistice 
 întocmeste acte aditionale la C.I.M. pentru toate modificarile ce intervin în 

executarea C.I.M. (elementele componente) 
 raspunde de secretul si securitatea documentelor de personal. 
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E. Incetarea activitatii Resurselor Umane  
 întocmeste actele necesare în vederea încetarii CIM 
 întocmeste documentele necesare pentru pensionare sau somaj 
 înregistreaza în Registru încetarea activitatii - modalitatea de încetare si nr. 

deciziei. 
 elibereaza copie dupa fisa personala din Registru. 
F. Salarizare 
 calculează drepturile salariale lunare şi contribuţiile la bugetul statului aferente 
 întocmeşte statul de plata  lunar 
 întocmeşte şi depune lunar declaraţia  unică  privind contribuţiile la bugetul de 

stat. 
 
Managerul de Resurse Umane 
Asigură: 
A. Evaluarea, proiectarea posturilor - analiza lor 
 întocmeste metodologia de analiza, evaluare si reproiectare a posturilor 
 fundamenteza metodologia de elaborare a fisei posturilor, indicând pentru 

fiecare post standardele de performanta. 
B. Stabileste necesarul de resurse umane  
 normeaza toate locurile de munca, elaborând programe de asigurare cu resurse 

umane pe categorii de profesii. 
 redacteaza statul de functiuni în concordanta cu structura organizatorica. 
C. Recrutarea  
 asigura promovarea imaginii organizatiei în vederea recrutarii resurselor 

umane. 
 elaboreaza anuntul de recrutare pentru posturile vacante. 
D. Selectia  
 stabileste criterii si metode de selectie a candidatilor pentru ocuparea posturilor 

vacante. 
 participa la selectia candidatilor ca membru al comisiei de selectie 
 elaboreaza testele si probele de selectie împreuna cu specialisti în functie de 

cerintele specifice postului vacant 
E. Încadrarea  
 participa la negocierea prevederilor C.I.M. 
 avizeaza decizia de încadrare în munca a noilor angajati. 
F. Formarea resurselor umane  
 analizeaza si stabileste nevoile de formare-calificare, recalificare perfectionare - 

a resurselor umane în functie de necesitatale organizatiei. 
 stabileste si mentine relatii de colaborare cu institutiile care realizeaza 

perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane. 
G. Evaluarea performantelor profesionale.  
 organizeaza anual evaluari ale performantelor profesionale individuale ale 

tuturor resurselor umane din cadrul organezatiei. 
 primeste de la toate compartimentele fisele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale. 
 stabileste salariile de baza în functie de rezultatele evaluarii 
 organizeaza concursuri pentru promovarea resurselor umane 
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 propune conducerii organizatiei componenta comisiei pentru selectarea si 
validarea resurselor umane promovate. 

H. Disciplina muncii  
 verifica periodic respectarea contractului colectiv de munca. 
I. Conflictele de munca  
 mediaza alaturi de conducatorul organizatiei conflictele de munca. 
 colaboreaza cu sindicatele 
J. Încetarea activitatii resurselor umane  
 avizeaza decizia de pensionare a resurselor umane 
 analizeaza propunerile de continuare a activitatii angajatilor care s-au pensionat 

dar care doresc sa lucreze în cadrul organizatiei. 
K. Salarizare 
 verifica modul de calcul al drepturilor salariale  şi  a  contribuţiilor  aferente 
 vizează  statul de plată. 
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CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA RECRUTĂRII ŞI SELECŢIEI 
PERSONALULUI 

 

2.1. Recrutarea resurselor umane. Conţinutul recrutării personalului 
 

Recrutarea este activitatea de identificare a peroanelor care au acele 
caracteristici solicitate de posturile vacante şi de atragere a acestora în cadrul 
firmei. 

Pentru a avea de unde alege, firma trebuie să găsească persoanele cele mai 
potrivite pentru a ocupa un anumit post şi să le atragă pentru a participa la selecţie.  
 

 
 

Fig. 2.1. Etapele procesului de recrutare a resurselor umane 
 

Recrutarea se declanşează în momentul în care în întreprindere apar posturi noi, 
sau când cele existente devin vacante prin transferul sau pensionarea titularilor. Chiar şi în 
perioadele de reducere sau de sistare a angajărilor este necesară păstrarea contactului cu 
sursele externe de recrutare pentru a menţine continuitatea canalelor de recrutare. 

 
Tabelul 2.1. Grupele de populaţie din care se poate realiza 

recrutarea resurselor umane 
 

Grupe Caracterizare 
Populaţia aptă de muncă  include toţi indivizii posibil a fi recrutaţi; 

 oferă cel mai mare număr de posibili 
candidaţi; 

 permite folosirea oricărei metode de 
recrutare. 

Populaţia activă  sursele de recrutare sunt mai limitate; 
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 metodele de recrutare depind de sursa 
la care se apelează; 

 mesajul de recrutare (referitor la salariu, 
îndatoriri) influenţează procesul. 

Mulţimea celor recrutaţi  sunt vizate persoanele evaluate pentru 
selecţie; 

 este influenţată de reputaţia firmei, de 
informaţiile puse la dispoziţia celor 
interesaţi etc. 

 
Recrutarea poate avea un caracter permanent sau se poate realiza numai atunci 

când apare o anumită necesitate. Fiecare cale are atât avantaje cât şi dezavantaje. Dacă 
o firmă practică un proces de recrutare continuu, ea are avantajul menţinerii permanente a 
contactului cu piaţa muncii. Campaniile de recrutare intensivă nu garantează atragerea 
acelor persoane de care firma sau organizaţia are nevoie. 
 

Tabelul 2.2. Modalităţi de organizare a recrutării resurselor umane 
 

Tipul recrutării Domenii de aplicare Modul de organizare 
Recrutare generală activităţi mai puţin 

complexe munci calificate 
anunţuri în presă, radio, televiziune 
oficiul de plasare 

Recrutare specializată funcţii de conducere 
activităţi de specialitate 

universităţi 
alte organizaţii 

  
În cazul în care este necesară ocuparea unui post, cel ce angajează are în vedere 

descrierea postului şi specificaţiile aferente, astfel încât să existe toate informaţiile 
referitoare la caracteristicile postului, la calificarea, la cunoştinţele şi dexterităţile viitorului 
titular. În procesul de recrutare se apelează mai întâi la sursele interne şi apoi la cele 
externe. În final, se evaluează eficienţa recrutării prin corelare cu obiectivele stabilite. 
 

2.1.1. Responsabilităţi în recrutarea resurselor umane 
 
 În firmele mari, activitatea de recrutare aparţine compartimentului de resurse 
umane. În întreprinderile mici, şi chiar mijlocii, de această activitate se ocupă managerii de 
pe diferite niveluri ierarhice care, în funcţie de necesităţi, stabilesc îndemânările şi 
dexterităţile necesare. Responsabilităţile care revin celor ce se ocupă de recrutare sunt 
prezentate în tabelul următor. 
 

Tabelul 2.3. Responsabilităţi privind recrutarea resurselor umane 
 

Compartimentul de resurse umane Managerul 
 prevederea necesităţilor de 

recrutare; 
 prevederea mesajelor de 

recrutare; 
 planificarea şi orientarea eforturilor 

de recrutare. 

 determinarea calificărilor şi anticiparea 
necesităţilor postului; 

 asistarea procesului de recrutare; 
 evaluarea din punct de vedere managerial a 

eforturilor de recrutare. 
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2.2. Metode, criterii şi principii de recrutare a resurselor umane 
 
 2.2.1. Metode de recrutare a resurselor umane 
 
 Rezultatele recrutării sunt influenţate şi de metoda folosită. Dintre metodele 
practicate pentru recrutarea personalului menţionăm: publicitatea; reţeaua de cunoştinţe; 
folosirea consilierilor pentru recrutare; căutarea persoanelor; fişierul cu potenţiali angajaţi; 
activităţile de marketing. 
 1. Publicitatea. Este metoda cea mai frecvent folosită. Pentru a fi eficientă, 
publicitatea trebuie să se facă printr-un mijloc de comunicare adecvat, astfel încât să se 
reţină atenţia celor cărora li se adresează în mod direct, să se enunţe cerinţele ce 
urmează să fie îndeplinite şi să provoace un răspuns din partea acelora care corespund 
cerinţelor. Un simplu anunţ într-un ziar local nu asigură o recrutare corespunzătoare. 
Anunţul trebuie difuzat pe o arie extinsă sau întinsă pentru a avea garanţia că a ajuns la 
persoanele de care avem nevoie. Anunţul trebuie să fie bine conceput, să ofere informaţii 
suficiente, să fie formulat cât mai exact şi politicos, să fie creator şi atrăgător. 
 2. Reţeaua de cunoştinţe. Metoda constă în apela la colegi, a societăţii, cunoscuţi, 
care pot oferi informaţii despre persoanele interesate să ocupe posturile vacante. Această 
metodă are dezavantajul că aprecierile pot fi subiective, iar uneori, pot interveni anumite 
presiuni în scopul angajării unor persoane. Experienţa românească, în care această 
metodă, larg folosită, a dus la formarea unor “clanuri” în care fiecare îşi recomandă 
oamenii de încredere, sau la apariţia unor fenomene de corupţie, ne face să nu o 
recomandăm, îndeosebi pentru întreprinderile sau firmele de stat. 
 3. Folosirea consilierilor pentru recrutare este o metodă care se practică în 
multe ţări. Consilierii bine pregătiţi ştiu unde şi cum să găsească potenţiali candidaţi la 
recrutare şi reuşesc să-i determine să participe la selecţie. 
 4. Căutarea persoanelor este metoda de recrutare cea mai complexă. Se 
recomandă pentru funcţiile de conducere şi pentru posturile care necesită un grad mare de 
specializare. Căutarea presupune atât localizarea şi identificarea acelor persoane care au 
calităţile şi experienţa cerute, cât şi motivarea acestora. Sunt mulţi întreprinzători care 
atunci când află că un bun candidat într-un domeniu este disponibil, îi fac oferte de 
angajare avantajoase şi depun toate eforturile pentru a-l angaja cât mai repede, creându-i 
chiar un post care să fie cât mai adecvat calităţilor şi aspiraţiilor noului angajat. Dacă 
această metodă este aplicată cu mult profesionalism şi în mod obiectiv, ea asigură o 
recrutare de calitate. 
 5. Fişierul pentru angajaţi. Compartimentul de recrutare din întreprindere îşi poate 
constitui un asemenea fişier pentru anumite funcţii. Dacă se asigură actualizarea lui, 
metoda garantează sau asigură un mare grad de operativitate. 
 6. Activităţi de marketing. Recrutarea persoanelor pentru ocuparea unor posturi 
de conducere de nivel superior poate fi privită ca o activitate de marketing, prin care sunt 
prezentate posturile disponibile astfel încât ele să fie atractive pentru cei interesaţi. Însă, 
majoritatea celor ce recrutează manageri dispun de cunoştinţe limitate în acest domeniu, 
apelând la anunţuri cu o prezentare neatrăgătoare. Corelaţiile dintre etapele unei activităţi 
de marketing şi etapele recrutării unui manager sunt prezentate în tabelul 6.4. Dacă 
operaţiile de promovare a posturilor vacante sunt corect efectuate, solicitanţii 
necorespunzători sunt eliminaţi. 
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Tabelul 2.4. Corelaţia marketing-recrutare a resurselor umane 
 

Marketing Recrutare 
 cercetarea pieţei; 
 dezvoltarea produsului; 
 stabilirea preţului; 
 stimularea desfacerii; 
 desfacerea. 

 unde se găsesc candidaţii?; 
 ce doresc candidaţii?; 
 ce speră că vor câştiga?; 
 cum pot fi depistaţi?; 
 cum se va realiza negocierea?. 

 
 Caracteristicile metodelor de recrutare a personalului, prezentate anterior, sunt 
sintetizate în tabelul 2.5. 

 
Tabelul 2.5. Caracteristicile metodelor de recrutare a resurselor umane 

 
Metode Caracteristici 

Publicitate  atrage solicitanţii care apreciază că pot efectua 
activităţile specificate; 

 oferă puţine amănunte despre post; 
 un răspuns nesatisfăcător nu poate fi analizat; 
 rezultatele sunt influenţate de mijloacele de comunicare; 
 atingerea scopului depinde de existenţa unui număr mare 

de cititori fără serviciu sau care, deşi au serviciu, doresc 
să şi-l schimbe. 

Căutare  vizează, în mod direct, candidaţii cei mai competenţi; 
 foloseşte o specificare precisă, complexă şi detaliată; 
 rezultatele nu sunt afectate de factori nerelevanţi; 
 candidaţii, fiind mai obiectivi, pot fi apreciaţi în mod 

corect; 
 criteriile prestabilite creează o încredere reciprocă între 

client şi candidat. 
Reţeaua cunoştinţelor  se adresează persoanelor cunoscute, aprecierile putând 

fi subiective; 
 rezultatele sunt influenţate de subiectivismul celor la care 

se apelează; 
 se adresează unor persoane care nu sunt interesate în 

ocuparea postului respectiv; 
 aria de cuprindere a potenţialilor candidaţi este limitată; 
 timpul consumat pentru recrutare este mare. 

Folosirea consilierilor  se asigură o bună recrutare atunci când consilierii sunt 
competenţi; 

 consilierii folosesc, de fapt, metoda publicităţii. 
Fişier cu potenţiali 
angajaţi 

 asigură rapiditate în recrutare dacă informaţiile sunt 
clare, complete, sincere, pe înţelesul tuturor; 

 informaţiile conţinute să nu constituie surse de erori sau 
interpretări. 
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Activităţi de marketing  consideră recrutarea ca o activitate de marketing, fiind 
posibilă identificarea persoanelor care corespund 
cerinţelor posturilor; 

 asigură atragerea persoanelor către postul respectiv; 
 permit evidenţierea cerinţelor calitative necesare postului. 

 
 2.2.2. Surse de recrutare a resurselor umane 
 
 Sursele la care se apelează în procesul de recrutare a personalului sunt prezentate 
în tabelul 6.6. 
 

Tabelul 2.6. Zone şi surse de recrutare a resurselor umane 
 

Zona de recrutare Surse de recrutare 

Zona locală 

 şcoli profesionale, licee; 
 alte întreprinderi; 
 oficii de muncă şi protecţie socială; 
 centre teritoriale de înregistrare a şomerilor; 
 universităţi (dacă există); 
 propria întreprindere; 
 orice altă sursă care asigură candidatului competenţa 

necesară; 

În afara zonei locale 

 toate sursele indicate la zona locală; 
 târguri de locuri de muncă; 
 programe de recrutare a personalului din unităţile de 

învăţământ superior; 
 asociaţii profesionale; 
 firme specializate în recrutarea personalului; 
 personalul militar care şi-a terminat stagiul sau se retrage 

din armată; 
 asociaţii handicapate; 

  
2.2.3. Principii de recrutare a resurselor umane 

 
 Pentru ca recrutarea să fie eficientă este necesar, a se avea în vedere o serie de 
principii verificate de practica managerială. Dintre acestea, un rol esenţial îl au 
următoarele: 

 alegerea cu discernământ a surselor de recrutare; 
 efectuarea recrutării de către persoane competente, imparţiale şi obiective; 
 efectuarea recrutării după un plan de recrutare elaborat în mod diferenţiat 

pentru muncitori necalificaţi, muncitori calificaţi, personal tehnic etc.; 
 determinarea necesarului de recrutare pe baza unui inventar de nevoi detaliate 

sub forma descrierilor de post; 
 informarea exactă asupra cerinţelor postului prin textul reclamei (este incorect 

să se ofere descrieri de posturi mai bune decât în realitate); 
 conceperea textului anunţului astfel încât “să frapeze văzul şi imaginaţia”; 
 a nu se denigra întreprinderile concurente care recrutează personal în aceeaşi 

specialitate. Este considerată ca o lipsă de profesionalism oferirea unor 
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informaţii neadecvate sau comentariile negative cu privire la concurenţă, în 
scopul recrutării celor mai buni candidaţi. Cei ce doresc să se angajeze vor 
considera această practică un semn de slăbiciune. 

2.3. Întocmirea planului de recrutare a resurselor umane 
 
 2.3.1. Elementele planului de recrutare a resurselor umane 
 
 Recrutarea resurselor umane constituie o investiţie costisitoare, reuşita unei 
asemenea acţiuni fiind influenţată de calitatea mijloacelor puse în acţiune. Orice politică de 
recrutare trebuie să fie coerentă şi echitabilă, fără improvizaţii, evitându-se decizii de 
circumstanţă, luate de la o zi la alta. 
 Elaborarea plan ului de recrutare presupune un demers logic ale cărui principale 
componente sunt reprezentate în figura 2.2. 
 

 
 

Fig. 2.2. Elementele planului de recrutare 
 
 Astfel, fazele planului de recrutare sunt: studiul politicii de personal al firmei; 
culegerea informaţiilor privind cuplul oameni-posturi; analiza informaţiilor care permit 
definirea nevoilor de recrutare, precum şi resursele umane interne şi externe; planificarea 
acţiunilor în vederea recrutării. 

2.4. Selecţia resurselor umane 
 

Selecţia resurselor umane este procesul prin care se alege, conform unor criterii, 
cel mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post. Prin selecţie se realizează o triere 
a candidaţilor pentru un anumit post, pe baza unei examinări care ţine seama de 
pregătirea, aptitudinile şi capacitatea de muncă a fiecărui candidat. Selecţia se poate 
efectua pe două căi: empiric, când se bazează doar pe diplome, recomandări şi impresii; 
ştiinţific, pe bază de criterii şi metode complexe. 
  

2.4.1. Responsabilităţi privind selecţia resurselor umane 
 
 Selecţia resurselor umane este o activitate, de regulă, ce se efectuează în cadrul 
compartimentului de personal al unei firme. În alte cazuri, selecţia angajaţilor constituie o 
responsabilitate a unei sau a mai multor persoane din conducerea firmei (tabelul 7.1.). 
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Tabelul 2.7. Responsabilităţi în domeniul selecţiei resurselor umane 
 

Compartimentul de resurse 
umane/personal 

Conducerea superioară 

 Asigură primirea iniţială pentru angajare; 
 Conduce interviul de selecţie iniţial; 
 Administrează testele de angajare; 
 Obţine referinţe şi informaţii cu privire la 

trecutul solicitantului; 
 Face legătura între candidaţii cei mai buni 

şi conducerea firmei pentru selecţia finală; 
 Asigură examinarea medicală; 
 Evaluează succesul procesului de 

selecţie. 

 Solicită angajaţii cu anumite calităţi 
pentru ocuparea posturilor; 

 Participă în echipa de selecţie; 
 Intervievează candidaţii; 
 Ia decizia finală pentru care poate 

cere sfatul specialiştilor din cadrul 
compartimentului personal. 

 
 Responsabilitatea privind selecţia diferă de la o ţară la alta şi chiar de la o 
organizaţie la alta, în cadrul aceleiaşi ţări. Sunt firme în care fiecare compartiment îşi 
selectează personalul propriu, susţinând că nimeni altcineva n-ar putea-o face mai bine. 
Această practică este frecventă în firmele mici, dar obiectivitatea acestui mod de selecţie 
poate fi pusă sub semnul întrebării. 
 Alte firme menţin practica tradiţională prin care compartimentul de resurse umane 
face selecţia iniţială a candidaţilor, în timp ce conducerea superioară şi şefii ierarhici direcţi 
fac selecţia finală. Cu cât postul vacant se află pe un nivel ierarhic mai ridicat, cu atât este 
mai mare posibilitatea ca deciziile finale de angajare să fie luate de conducerea de vârf şi 
nu de specialişti din cadrul compartimentului personal. 
  

2.4.2. Organizarea selecţiei resurselor umane 
 
 Activităţile de selecţie pot fi individualizate într-un sector specializat din cadrul 
compartimentului de personal sau pot fi îndeplinite de o persoană sau de un grup de 
persoane din cadrul aceluiaşi compartiment (în cazul firmelor sub 100 angajaţi). 
 Indiferent de modul de organizare, activităţile procesului de selecţie sunt: 

 primirea; 
 intervievarea şi administrarea de teste solicitanţilor; 
 conducerea investigaţiilor privind mediul din care provin solicitanţii; 
 programarea examinărilor medicale; 
 plasarea noilor angajaţi; 
 urmărirea integrării lor; 
 ţinerea dosarelor şi a rapoartelor adecvate. 

 În cazul în care activităţile de selecţie sunt grupate într-un serviciu specializat, 
există următoarele avantaje: solicitantul se poate adresa într-un loc precis pentru a cere o 
slujbă; selecţia este mai riguroasă, fiind efectuată de specialişti; referinţele şi informaţiile 
despre angajat se pot obţine mai uşor; costul selecţiei este mai redus. 

2.5. Intervievarea pentru selecţie 
 
 Ce trebuie să ştie solicitantul pentru intervievare? Participarea la un interviu 
trebuie pregătită, punând un accent deosebit pe cunoaşterea firmei sau instituţiei unde 
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doreşte să se angajeze. Cel mai bun mijloc pentru a pregăti întrevederea este ca 
solicitantul să răspundă la o serie de întrebări, ca de exemplu: “De ce îl interesează postul 
respectiv?”; “Care sunt calităţile sale?”; “Dar defectele?” etc. 
 Participanţii la un interviu pentru selecţie, în vederea ocupării unui post trebuie să 
aibă în vedere următoarele raţionamente: 

 să nu vină cu răspunsuri pregătite de acasă; 
 să fie pregătiţi să răspundă la orice întrebări; 
 să nu ezite când răspund la întrebări; 
 să dea răspunsuri simple şi inteligibile; 
 să evite detaliile, deoarece, la nevoie, se vor cere; 
 să nu dea informaţii eronate, deoarece orice informaţie poate fi verificată; 
 să nu se subaprecieze, dar nici să nu se supraaprecieze; 
 să asculte atent ce îl întreabă cel care recrutează; 
 să manifeste interes real pentru postul vacant prin întrebări la obiect adresate 

celor ce intervievează. 
 Tipuri de interviuri. În selecţia personalului pot fi utilizate două tipuri principale de 
interviuri: interviul iniţial de triere şi interviul de profunzime. 
 Interviul iniţial de triere. Selecţia candidaţilor trebuie să ţină seama de vârstă, 
condiţie fizică, nivelul educaţiei, experienţa specifică. Candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de bază sunt excluşi rapid, iar ceilalţi intră în fazele următoare ale selecţiei. Dacă 
numărul candidaţilor este foarte mare, se recomandă o preselecţie. În cadrul acesteia, se 
apelează la un interviu, pe baza unui chestionar scurt, de circa 10 minute, în care sunt 
cerute anumite informaţii despre candidat. La sfârşitul interviului se acordă un punctaj, iar 
cei ce acumulează un anumit scor sunt invitaţi la un nou interviu. Metoda dă rezultate 
numai în condiţiile utilizării ei corecte, conducând şi la economisirea timpului celui care 
realizează selecţia. 
 Interviul de profunzime. Pentru selecţie se folosesc trei tipuri de interviuri de 
profunzime (tabelul .): structurat, fără instrucţiuni şi interviu sub presiune. 
 

Tabelul 2.8. Tipuri de interviuri de profunzime pentru selecţia resurselor umane 
 

Tipuri de interviu Caracteristici 
Interviu structurat  Foloseşte întrebări standard: “Cine sunteţi dvs. d-le X?”; 

“care vă sunt punctele forte?” etc.; 
 Întrebările pot fi stabilite anticipat; 
 Se aseamănă cu un chestionar oral; 
 Este foarte utilizat în selecţia iniţială, când există un număr 

mare de solicitanţi; 
 Întrebările să nu fie rigide; se pot pune întrebări suplimentare 

până când se obţine informaţia dorită; 
 Este mai exact şi mai valid decât alte interviuri; 
 Permite obţinerea unor informaţii similare despre fiecare 

candidat, ceea ce uşurează selecţia. 
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Interviu fără instrucţiuni  Este folosit în consultaţiile psihologice şi în selecţie; 
 Se pun întrebări generale care să-l determine pe solicitant să 

vorbească despre sine; 
 Este mai dificil ca întrebările adresate să aibă legătură cu 

serviciul; 
 Întrebările sunt o combinaţie de întrebări generale şi 

specifice, neadresate într-o anumită ordine; 
 Are o mare tentă subiectivă. 

Interviu sub presiune  Are drept scop cercetarea reacţiilor în condiţiile exercitării 
unei presiuni specifice; 

 Cel care conduce interviul adoptă o atitudine foarte agresivă; 
 Se recomandă pentru posturi în care solicitantul lucrează 

sub stres; 
 Poate genera o impresie foarte proastă despre cel care 

conduce interviul şi despre firmă sau instituţie; 
 
 Testele de abilitate şi aptitudini sunt utilizate la evaluarea dexterităţii candidaţilor 
(abilitatea de a învăţa, succesiunea de activităţi necesare practicării unei meserii etc.) 
 Testele de inteligenţă permit măsurarea cunoştinţelor generale şi a capacităţii de 
judecată. Se calculează coeficientul de inteligenţă C.I. sau I.Q. (intelligence quotient). Un 
om informat într-un anumit domeniu nu este în mod obligatoriu şi inteligent. Testul C.I. 
permite evaluarea posibilităţii de a învăţa şi de a rezolva problemele şi nu de acumularea 
de cunoştinţe. 
 

Tabelul 2.9. Clasificarea testelor pentru selecţia resurselor umane 
după nivelul de adresare 

 
Tipuri de teste Caracterizare 

Teste biomedicale şi psiho-fiziologice Se referă la parametrii şi caracteristicile 
psihomotorii de bază. 

Teste de aptitudini simple şi complexe Se referă la coordonarea mişcărilor. 
Teste de îndemânare Se referă la activităţi deja învăţate. 
Teste de inteligenţă şi perspicacitate Sunt cele mai dificile; pe baza lor se 

stabileşte cunoscutul test de inteligenţă Q.I. 
(Quotient Intelectuel). 

Teste de cunoştinţe generale şi grad de 
instruire 

Se referă la cunoştinţe dintr-un anumit 
domeniu. 

Teste de creativitate Sunt cele mai simple şi nu cer decât o 
eliberare a minţii de clişee, de teama de 
ridicol sau de neobişnuit. 
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APLICAŢII PRACTICE 
 

Definiţii: 
Recrutare - Proces prin care sunt atraşi candidaţii.  
Selectie - Proces prin care sunt identificaţi cei mai potriviti candidati dintre cei 

disponibili. 
Principiul de bază în organizarea recrutării şi selecţiei personalului este egalitatea 

de şanse la angajare. 
A. Recrutarea şi selecţia în sectorul privat 
Recrutarea trebuie să asigure respectarea drepturilor tuturor persoanelor care 

participa la procesul de selectie. Responsabilii cu procesul de recrutare se vor baza 
exclusiv pe criterii obiective, relevante pentru specificul fiecarui post vizat, asigurând 
evitarea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta, bazata pe criterii de sex, 
orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă, culoare, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate 
familiala, apartenenţă ori activitate sindicală.  

În cazul vacantării unor posturi cu norma întreagă, angajatii cu contract cu fracţie de 
norm vor fi invitaţi să participe la procesul de selecţie. În cazul în care printre candidatii 
aflaţi în etapa finală a selecţiei se află la egalitate de punctaj un candidat extern şi un 
candidat intern, prioritatea la angajare va fi acordată candidatului intern.  

Procesul de recrutare si selecţie a personalului presupune parcurgerea 
urmatoarelor etape principale: 

 
1. Iniţierea procesului de recrutare  
Managerul departamentului angajator completează Fişa de Recrutare şi o 

înaintează spre aprobare iar ulterior Inspectorului de Resurse Umane care se va asigura 
ca poziţia vacantă este aprobată.  

Managerul departamentului angajator defineşte obiectivul, responsabilităţile şi 
cerinţele poziţiei vacante. Toate specificaţiile în legătură cu poziţia vacantă trebuie să fie 
trimise Inspectorului de Resurse Umane . 

În cazul în care poziţia vacantă este nouă managerul departamentului completează 
o fişă de descriere a postului. 

Procesul de recrutare şi selecţie va fi lansat numai după aprobarea Fişei de 
Recrutare. Inspectorul de Resurse Umane prijină directorul de departament în stabilirea 
responsabilităţilor poziţiei vacante şi a criteriilor şi competenţelor de angajare şi identifică 
împreuna cu directorul de departament planul de acţiune pentru ocuparea poziţiei vacante. 

 
2. Recrutarea propriu zisa 
Inspectorul de Resurse Umane şi directorul de departament vor stabili  împreună  

sursele potrivite pentru atragerea candidatilor.  
Costurile pentru procesul de recrutare şi selecţie sunt suportate din bugetul 

departamentului. 
Exista doua surse de atragere a candidaţilor: internă şi externă. 

 
a. Sursa interna 
Toate poziţiile vacante trebuie anunţate intern. 
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b. Sursa externa  
Pentru atragerea candidaţilor externi, pot fi folosite diverse metode de recrutare: 

anunţ în presa scrisă, apelarea la agenţii de recrutare, anunţuri pe portaluri de recrutare 
on-line, participarea la târguri de locuri de munca, recrutarea în cadrul universităţilor, 
recomandările angajatilor. 
 

3. Selectia presupune 
 

a. Selectarea CV-urilor 
Inspectorul de Resurse Umane va selectiona CV-urile potrivite cerinţelor poziţiei 

vacante - Inspectorul de Resurse Umane va întreţine cu fiecare candidat selectat în baza 
CV-ului, un interviu telefonic de preselecţie.  
 

b. Centrul de evaluare 
In funcţie de poziţia vacantă, o serie de metode de selecţie pot fi folosite: interviul 

de evaluare a corespondenţei generale a candidatului cu cerinţele postului, teste de 
cunoştinţe, teste de personalitate şi de abilităţi, probe practice.  

Inspectorul de Resurse Umane trebuie să se asigure de aplicarea unitară a 
aceloraşi metode de recrutare şi selectie pentru toţi candidaţii. 

Persoanele implicate în procesul de selecţie trebuie să completeze, pentru fiecare 
interviu, o Fisa de evaluare a candidatului. In acest fel se va asigura consistenţa în 
strângerea informaţiilor relevante pentru alegerea candidatului potrivit.  

Fişele de evaluare ale candidaţilor vor fi completate conform unui ghid de interviu. 
Ghidul de interviu cuprinde întrebari specifice, în concordanţă cu competenţele poziţiei 
respective, şi intrebări standard pentru fiecare candidat în parte.  

Structura interviului este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Faza Obiective Activităţi 
Deschidere Relaxarea candidatului, 

stabilirea unui raport cu 
acesta 

salutaţi candidatul utilizând 
numele său 
prezentaţi-vă 
explicaţi scopul interviului 
prezentaţi elementele care 
vor permite atingerea 
scopului şi verificaţi 
înţelegerea lor de către 
candidat 

Derulare Colectarea de 
 informaţii 

puneţi întrebări referitoare la 
biografie, competenţe 
relevante pentru post, 
aspecte din CV 
ascultaţi 
răspundeţi la întrebări 

Încheiere Încheierea interviului şi 
confirmarea acţiunilor 
viitoare 

rezumaţi aspectele discutate 
verificaţi dacă candidatul 
mai doreşte să pună 
întrebări suplimentare 
precizaţi ce urmează să se 
întâmple şi când 



 
 

 28

Printre principalele descoperiri ale numeroaselor cercetări cu privire la eficacitatea 
interviului ca metodă de selecţie se numără: 

1. Interviurile structurate oferă o mai mare siguranţă. 
2. Interviurile sunt mai puternic influenţate de informaţiile nefavorabile decât de 

cele favorabile. 
3. Acordul dintre mai mulţi intervievatori cu privire la acelaşi candidat creşte pe 

măsură ce cantitatea de informaţii despre postul liber este mai mare. 
4. Încă de la începutul interviului se stabileşte o direcţie pe care decizia finală o 

respectă de obicei. 
5. Inteligenţa este estimată în modul cel mai valid în cadrul interviului. 
6. Intervievatorii pot explica de ce un candidat dă impresia că va fi un angajat 

nesatisfăcător, dar nu şi de ce ar putea fi un angajat satisfăcător. 
7. Datele scrise par a fi mai importante decât aparenţele fizice în judecarea 

candidatului, iar acest lucru depinde de experienţa intervievatorului. 
8. Intervievatul este evaluat într-un grad extrem atunci când este precedat de un 

candidat cu valoare opusă. 
9. Abilităţile interpersonale şi motivarea sunt probabil cel mai bine evaluate în 

interviul de selecţie.  
10. A-i permite candidatului să vorbească poate permite depăşirea riscului luării 

unei decizii bazate pe prima impresie şi observarea comportamentului. 
11. Caracteristicile personale ale intervievatorului influen-ţează comportamentul 

celui intervievat. 
12. Intervievatorii cu experienţă au tendinţa de a fi mai selectivi decât cei lipsiţi de o 

experienţă îndelungată. 
Cum interviul de selecţie este o întâlnire între oameni, nu poate fi eliminat riscul 

luării unor impresii bazate pe prima impresie, şi nici erorile umane. Unii candidaţi cu 
pregătire tehnică bună se pot descurca prost în timpul interviului de selecţie, devenind 
nervoşi sau emoţionaţi şi lăsând o impresie nepotrivită. Cercetările arată că experienţa 
intervievatorului îi permite acestuia să depăşească aceşti factori şi să ia decizii corecte. 
 

4. Luarea deciziei 
Responsabilul cu resursele umane şi directorul de departament vor stabili  

împreună candidatul potrivit pentru poziţia vacantă, numai după analizarea tuturor fişelor 
de evaluare. 
 

5. Evaluarea procesului de recrutare şi selecţie 
După acceptarea ofertei, Responsabilul cu resursele umane şi directorul de 

departament  se vor asigura că noul angajat va lua parte la toate etapele procesului de 
instruire din perioada de probă şi susţinerea interviului final după perioada de probă.  
 

B. Recrutarea şi selecţia în  sectorul bugetar 
Selecţia în sectorul  bugetar se face prin concurs. 
Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant pentru personalul contractual  este reglementată de Hotărârea Guvernului 
nr. 286/23.03.2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 221/31.03.2011.
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CAPITOLUL 3. SALARIZAREA PERSONALULUI 
 
 Problemele legate de salarizare se află la baza celor mai multe conflicte de muncă. 
Determinarea nivelului salarial afectează în mare măsură echilibrul financiar al firmei şi cel 
social între diferite categorii de salariaţi precum şi situaţia materială şi gradul de motivare a 
fiecărui salariat. 
 În esenţă, salarizarea personalului reprezintă activitatea care vizează stabilirea 
drepturilor materiale ale angajaţilor, convenite printr-un contract de muncă, conform legilor 
în vigoare. 
 Pe piaţa forţei de muncă, salariul se manifestă ca o pârghie prin care se 
echilibrează cererea şi oferta de forţă de muncă.  
 Dacă pentru angajat – ca proprietar al forţei de muncă - salariul reprezintă venitul 
destinat consumului şi acumulării personale, pentru patron, salariul reprezintă un cost. De 
aici rezultă dubla poziţie faţă de salariu: preocuparea pentru maximizare din partea 
angajaţilor şi, respectiv, pentru minimizare din partea patronilor. prin negocieri, în condiţiile 
concrete oferite de piaţa forţei de muncă, se ajunge la situaţia de echilibru. 

3.1. Elaborarea programului de evaluare a posturilor 
 

La elaborarea unui program de evaluare a posturilor prima decizie se referă la tipul 
de criterii ce urmează a fi utilizate: calitative sau cantitative. 

I. Sisteme calitative 
Sistemele calitative constau în înşiruirea posturilor în ordinea complexităţii muncii 

pe care o implică sau în acordarea de calificative. 
a. Metoda înşiruirii posturilor în ordinea complexităţii - necesită parcurgerea 

următoarelor etape de bază: 
 Întocmirea fişelor de post; 
 Alegerea posturilor considerate ca reprezentative în cadrul organizaţiei 

(posturile "cheie"); 
 Ordonarea posturilor reprezentative; 
 Ordonarea tuturor posturilor din cadrul firmei; 
 Gruparea posturilor pe categorii; toate posturile cuprinse într-o categorie vor 

avea acelaşi nivel de salarizare. 
 Metoda este foarte simplă şi rapidă, însă suferă de lipsă de acurateţe şi 
subiectivism. 
 b. Metoda calificativelor - necesită, de asemenea, parcurgerea a 5 etape: 

 Întocmirea fişelor de post; 
 Definirea criteriilor calitative prin care se vor acorda calificative posturilor, pe 

baza îndatoririlor şi răspunderilor; de obicei se utilizează între 8-12 criterii; 
 Selecţia posturilor reprezentative; 
 Acordarea de calificative posturilor reprezentative şi ordonarea acestora; 
 Ordonarea prin comparaţie a tuturor posturilor. 

 Metoda este simplă şi rapidă, având un grad de subiectivism mai redus decât 
precedenta. 
 Dezavantajele metodelor calitative se referă în special la următoarele aspecte: 

 Persoanele ce realizează evaluarea trebuie să fie familiarizate cu toate 
posturile, cerinţă greu de îndeplinit în cadrul organizaţiilor de mari dimensiuni; 
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 Grad ridicat de subiectivism al evaluărilor; 
 Riscul efectuării unor evaluări neunitare, fapt ce ar duce la inutilitatea acţiunii de 

evaluare a posturilor. 
 Pentru înlăturarea acestor dezavantaje s-au dezvoltat sistemele de evaluare 
cantitative. 
 
 II. Sistemele cantitative 
 Sistemele cantitative de evaluare a posturilor se bazează pe punctaje şi factori de 
comparaţie, fiind preponderent analitice. În practică se întâlnesc frecvent două asemenea 
sisteme: metoda comparaţiei factorilor şi metoda punctajelor. 
 a. Metoda comparaţiei factorilor - necesită alegerea unor factori reprezentativi ce 
condiţionează îndeplinirea diverselor sarcini în cadrul firmei, cum ar fi de exemplu: 

 capacitatea profesională; 
 experienţa; 
 efortul fizic; 
 efortul psihic; 
 condiţiile de muncă; 
 răspunderile ce revin în cadrul activităţilor de supraveghere şi conducere; 
 supravegherea necesară din partea personalului de supraveghere şi 

conducere; 
 răspunderea materială; 
 protecţia muncii, etc. 
Aplicarea metodei necesită parcurgerea următoarelor etape generale: 
 Întocmirea fişelor de post; 
 Alegerea şi definirea factorilor ce urmează a fi utilizaţi în evaluare; fiecărui 

factor i se acordă o valoare ce depinde de importanţa sa relativă asupra 
desfăşurării activităţii. Este posibil ca doi sau mai mulţi factori să aibă aceeaşi 
valoare (modul de lucru este similar cu cel prezentat la înşiruirea posturilor în 
ordinea complexităţii). 

 Alegerea posturilor reprezentative; 
 Compararea şi ordonarea posturilor reprezentative; 
 Ordonarea prin comparaţie a tuturor posturilor de lucru din cadrul organizaţiei. 

 Pe baza rezultatelor ierarhizării se va efectua salarizarea, punându-se în 
concordanţă ierarhia posturilor cu grila de salarizare. 
 b. Metoda punctajului - constă în alegerea unor factori reprezentativi, ce 
condiţionează îndeplinirea diverselor sarcini în cadrul firmei şi punctarea lor în funcţie de 
gradul de importanţă relativă. Fiecare post este apoi punctat corespunzător unui nivel 
pentru fiecare factor în parte, prin însumarea punctajelor fiecărui factor considerat 
obţinându-se punctajul general al postului. Procedând sistematic la nivelul întregii 
organizaţii, se obţine o ierarhizare a posturilor, în conformitate cu importanţa considerată a 
factorilor utilizaţi. 
 În acest mod, posturile se pot grupa în funcţie de punctajul obţinut; un mare avantaj 
al metodei fiind acela de a da posibilitatea realizării echivalenţei, prin punctaj, a unor 
posturi ce realizează activităţi diferite (de exemplu: contabil - desenator). 
 Aplicarea metodei necesită parcurgerea următoarelor următoarelor etape: 

 pregătirea descrierilor atribuţiilor şi îndatoririlor pe posturi; 
 alegerea factorilor ce urmează a fi utilizaţi; 
 alegerea posturilor reprezentative; 
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 stabilirea punctajelor pentru fiecare factor în parte; 
 punctarea şi ierarhizarea posturilor reprezentative; 
 ordonarea prin comparaţie a tuturor posturilor din cadrul întreprinderii. 

 Metoda este relativ simplă şi puţin costisitoare şi permite stabilirea unei ierarhii 
precise între posturile din cadrul firmei şi, corelat cu acestea, între nivelurile de salarizarea 
ale angajaţilor care le ocupă. 
 Legat de acest ultim aspect, este necesar ca evaluatorii să nu uite nici un moment 
că ceea ce se evaluează sunt posturile şi nu ocupanţii acestora urmând ca în final, omul 
potrivit să fie plasat la locul potrivit. 
 În ceea ce priveşte alegerea factorilor şi stabilirea importanţei acestora se 
procedează ca şi în cazul metodei comparaţiei factorilor. Metoda punctajului este însă mai 
detaliată, pentru fiecare factor în parte stabilindu-se un număr de categorii, punctate în 
ordinea complexităţii. 
 Etapele de lucru în proiectarea manualului de evaluare a posturilor sunt 
următoarele: 

 Alegerea şi definirea factorilor reprezentativi (de obicei în număr de 8-12); un 
număr prea mic de factori poate duce la o evaluare neconcludentă, iar un 
număr prea mare la complicarea inutilă a activităţii şi la apariţia corelaţiei între 
factori; 

 Ierarhizarea factorilor de comparaţie (matriceal); 
 Stabilirea numărului de nivele şi definirea acestora; 
 Punctarea fiecărui factor, pe nivele, în funcţie de importanţa relativă a factorilor; 
 Stabilirea numărului claselor de evaluare. Se face apoi diferenţa dintre punctajul 

maxim şi cel minim posibil şi se împarte la numărul de clase; posturile aflate 
într-o aceeaşi clasă vor fi salarizate similar. 

3.2. Evaluarea şi clasificarea posturilor 
 
 După ce s-a ales metoda şi s-a întocmit manualul de evaluare se trece la activitatea 
efectivă de evaluare. Această activitate se desfăşoară de obicei în echipe formate din cinci 
membri: 

 un preşedinte permanent, cu experienţă în această activitate; 
 doi membrii permanenţi - un reprezentant al conducerii şi unul al salariaţilor; 
 doi membrii temporari, proveniţi din departamentul în care se desfăşoară 

activitatea de evaluare într-o anumită perioadă (de obicei şeful de atelier/birou 
şi şeful de echipă/colectiv). 

 În timpul procesului de evaluare nu trebuie să se uite faptul că este vorba de un 
proces obiectiv şi impersonal, ceea ce se evaluează fiind postul de lucru şi nu persoana 
care îl ocupă în momentul respectiv. De aceea, este indicat să se evite menţionarea 
numelui deţinătorului postului de lucru în timpul desfăşurării activităţii de evaluare. 
 Aplicarea programului de evaluare a posturilor 

Pentru aplicarea programului este necesar ca angajaţii să fie convinşi de 
corectitudinea principiilor pe care acesta se bazează. Ei trebuie să înţeleagă următoarele 
aspecte: 

 echipa de evaluatori este competentă; 
 programul de evaluare a posturilor este întocmit pe baza unor criterii logice şi 

obiective, nefiind un experiment; 
 aplicarea programului nu vizează diminuări salariale; 
 programul nu încalcă drepturile salariaţilor; 
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 implementarea programului nu va putea conduce la rezolvarea tuturor 
problemelor legate de salarizare. 

 Abaterile critice. Întotdeauna se întâmplă ca un număr de posturi să aibă în prezent 
un nivel mai înalt de salarizare decât cel rezultat în urma evaluării. Această diferenţă se 
numeşte "abatere critică" a postului sau a categoriei de încadrare. Pentru rezolvarea 
situaţiei nu se recomandă reducerea imediată a salariului ci ajustarea în timp a acestuia 
prin acordarea unor majorări salariale viitoare mai reduse decât a celorlalte posturi sau 
prin neacordarea acestora. 
 Categoriile inferioare de încadrare. Posturile ale căror categorii de încadrare sunt în 
prezent inferioare celor rezultate în urma aplicării programului, fie vor primi imediat un spor 
de salariu, fie vor primi treptat sporuri până la atingerea nivelului determinat. 
 Perioada recomandată pentru ajustările salariale este de 1 - 2 ani. 
 Actualizarea programului 
 Pentru a-şi păstra eficienţa în timp, programul de evaluare a posturilor trebuie 
revizuit şi corectat periodic. O actualizare corespunzătoare a programului implică 
următoarele cerinţe: 

 Constituirea unei echipe permanente care să se ocupe de această activitate, 
condusă de şeful departamentului de resurse umane; 

 Examinarea periodică, de obicei la interval de 1 - 2 ani a tuturor fişelor de post; 
 Întrunirea periodică, lunară sau trimestrială, a echipei de evaluatori în scopul 

rezolvării tuturor problemelor impuse de actualizarea programului de evaluare a 
posturilor. 

APLICAŢII PRACTICE 
 

Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
individual de muncă, potrivit art. 159 din Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial nr. 
345 din 18 mai 2011. 

Negocierea salariului (la angajare sau pe parcursul activităţii) este, în practică, 
posibilă numai în sistemul privat pentru că în sistemul bugetar salariul este stabilit prin 
acte normative (de exemplu, Statutul funcţionarilor publici, Statutul personalului didactic 
etc). 

Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative (art. 162 alin. (3) din Codul muncii). 

Negocierea salariului presupune nu numai stabilirea cuantumului acestuia, dar şi a 
tuturor elementelor care fac parte din ceea ce tot mai frecvent se numeşte pachetul 
salarial (salariul de bază, avantaje în natură - acordarea unei maşini din patrimoniul afa-
cerii, plata unor asigurări medicale, prime pentru diverse ocazii cum ar fi de Crăciun, de 
Paşti, de 8 martie, de 1 iunie, ajutoare de naştere, suportarea cheltuielilor de transport la şi 
de la locul de muncă la domiciliul salariatului ş.a.). 

Salariul cuprinde: 
• salariul de bază; 
• indemnizaţiile; 
• sporuri la salariul de bază; 
• adaosuri la salariul de bază. 
Salariul de bază se stabileşte prin negocieri colective sau individuale între 

persoanele juridice sau fizice care angajează şi salariaţi sau reprezentanţi ai acestora. 
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Persoana pe care o veţi încadra în muncă va dobândi, prin încheierea contractului 
individual de muncă, calitatea de salariat şi va avea drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractele individuale de 
muncă. 
 

1. Salariul minim brut pe economie 
In temeiul art. 38 din Constituţia României, salariaţii au dreptul la protecţia socială a 

muncii, care include şi asigurarea plăţii unui salariu minim pe economie stabilit pentru o 
durată normală a zilei de lucru, în medie, de cel mult 8 ore. 

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului 
normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor 
şi a patronatelor (art. 164 din Codul muncii). 

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010, salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie pe 
lună, este de 670 lei, adică 3,94 lei/oră, începând cu data de 1 ianuarie 2011. 

In cazul în care programul normal de muncă este mai mic de 8 ore zilnic, salariul de 
bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. 

Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de 
muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară garantat în plată. 

Potrivit art. 164 alin. (3) din Codul muncii, angajatorul este obligat să garanteze în 
plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste 
dispoziţii se aplică şi îh cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, 
dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia 
grevei. 

Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de 
muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, suma în bani cuvenită pentru munca 
prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară prevăzut de lege. 

Legea nr. 40/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 31 martie 2011, a 
introdus în Codul muncii sancţiuni penale pentru stabilirea de salarii sub nivelul minim. 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu 
amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi 
în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară 
garantat în plată, prevăzut de lege. 

Valorile salariului de bază minim brut pe ţară stabilit periodic prin hotărâri ale 
Guvernului  sunt  prezentate în Anexa nr. 1 

 
2. Salariu brut, salariu net, câştig salarial 
Pentru a reflecta diferenţierea între noţiunile de salariu brut, salariu net şi câştig 

salarial, trebuie să amintim şi să explicăm termenii uzitaţi de legislaţia fiscală faţă de cei 
folosiţi în legislaţie în general. 

Veniturile din salarii reprezintă o categorie de venituri care, începând cu 1 ianuarie 
2005, se supun unui impozit lunar final în cotă unică de 16%. Temeiul legal îl reprezintă 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Categoria de venituri din salarii supusă impozitului cuprinde: 
• salariile realizate în baza unui contract individual de muncă; 
• alte venituri, asimilate salariilor în vederea impozitări; 
• avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă. 
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Noţiunile fiscale folosite pentru definirea salariului în diferite etape sunt: venitul brut, 
venitul net, venitul bază de calcul al impozitului, câştigul salarial. 

Salariul brut cuprinde suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de 
realizare a venitului. 

Salariul net reprezintă diferenţa între salariul brut şi cheltuielile deductibile 
(contribuţii obligatorii şi cheltuieli profesionale acordate numai la locul unde se află funcţia 
de bază a salariatului). 

Câştigul salarial reprezintă salariul cuvenit şi plătit salariatului după reţinere de 
către angajator a contribuţiilor obligatorii, a impozitului pe salarii şi a altor reţineri. 

Situaţia cea mai simplă pentru angajator presupune stabilirea salariului la nivelul 
brut în lei, câştigul salarial rezultând lunar după deducerea şi virarea contribuţiilor 
obligatorii şi a impozitului lunar pe salarii. 

Exemplu: 
Vă prezentăm în continuare un model de stat de salarii pentru un salariat cu funcţie 

de bază cu un salariu de 700 lei: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Salariu 
de bază 

lei 

Alte 
drepturi 
salariate 

Venit 
brut 

realizat 

CAS 
angajaţi 
(10,5%) 

Contrib. 
pt. şomaj 

(0,5%) 

Contrib. 
pt. asig. 
soc. de 

sănătate 
(5,5%) 

Venit net 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 X 700 0 700 74 4 39 583 

TOTAL 700 0 700 74 4 39 583 

 
CAS angajator 20,8% 146 
CAS angajat 10,5% 74 
Accidente muncă 1,75% 12 
CASS angajator 5,2% 36 
CASS angajat 5,5% 39 
Şomaj angajator 0,5% 4 
Şomaj angajat 0,5% 4 
Impozit pe salarii 16,00% 53 
Comision ITM 0,75% 5 
CCI 0,85% 6 
Garantare creanţe 0,25% 2 

TOTAL 381 
 
Pentru un salariu brut de 700 lei, angajatorul va trebui să prevadă următoarele 

cheltuieli: 

Nr. pers. 
în între- 
ţinere 

Deducere 
personală 
de bază 

Venit  
bază de 
calcul 

Impozit 
calculat 

şi 
reţinut 

16% 

Câştig 
salarial 
(Salariu 

net) 

Alte  
reţineri 

Total de 
plată Semnătura 

9 10 11 12 13 14 15 16 
0 250 333 53 530 0 530 0 
0 250 333 53 530 0 530 0 
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1. Contribuţii individuale: 
 Contribuţia individuală la asigurările sociale (10,5% x 700 lei) = 74 lei; 
 Contribuţia asiguratului la asigurările sociale de sănătate (5,5% x 700 lei) =39 

lei; 
 Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (0,5% x 700lei) =  

41ei. 
2. Contribuţii ale angajatorului: 
 Contribuţia angajatorului la asigurările sociale = 20,8%c x 700 lei = 146 lei; 
 Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale = 

l,75%o x 700 lei = 12 lei; cota este diferenţiată în funcţie de obiectul principal de 
activitate al angajatorului, putând ajunge la 4%. Tariful de risc aplicabil în 
exemplul dat corespunde codului CAEN7485 şi este calculat potrivit anexei IV 
din Hotărârea Guvernului nr. 176/2007; 

 Contribuţia la asigurările sociale de sănătate = 5,2% x 700 lei = 36 lei; 
 Contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajatori potrivit 

art. 26 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de muncă = 700 lei x 0,5% = 4 lei; 

 Contribuţia privind concedii şi indemnizaţii = 0,85% x 700 lei = 6 lei. 
Impozitul lunar pe salarii determinat astfel: 
 Salariu de încadrare = 700 lei; 
 Venit brut realizat = 700 lei; 
 Cheltuieli deductibile = 74 lei + 39 lei + 4 lei = 117 lei. 
Cum se acordă deducerile personale? 
Deducerile personale reprezintă sume care se scad din venitul net din salarii pentru 

toate persoanele fizice române cu domiciliul în România care obţin venituri din salarii la 
locul unde au funcţia de bază. 

Angajatorii au obligaţia stabilirii deducerii personale în funcţie de numărul de 
persoane aflate în întreţinere şi de venitul brut lunar al salariatului, pentru fiecare salariat 
cu funcţia de bază la acel angajator. 

Venitul brut lunar în funcţie de care se acordă deducerea personală cuprinde: 
 toate sumele încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă; 
 orice sume de natură salarială sau asimilată salariului primite în cursul lunii; 
 avantajele în natură primite în cursul lunii. 

Nivelul deducerii este stabilit în mod degresiv, cu cât venitul brut lunar din salarii 
este mai mare, cu atât cuantumul deducerii este mai mic, mergând până la zero pentru 
veniturile care depăşesc 3.000 lei. 
 

3. Avantaje în natură 
 

Avantajele în natură pot fi definite ca fiind cheltuieli efectuate de către angajator, 
materializate în bunuri sau servicii, suportate integral sau parţial de către acesta pentru 
nevoi personale ale salariatului. Din motive de simplificare, anumite avantaje fac obiectul 
unei evaluări forfetare, în timp ce altele sunt estimate în funcţie de valoarea lor pe piaţă. 

Din punct de vedere fiscal, Codul fiscal consideră avantajele în bani şi în natură 
venituri impozabile la nivelul persoanelor fizice care le primesc. Pentru ca un avantaj 
acordat să fie impozabil la nivelul angajatului în categoria veniturilor din salarii, trebuie ca 
acesta să reflecte folosinţa în scop personal a bunului sau serviciului acordat salariatului, 
ca urmare a unei relaţii contractuale. 
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Angajatorul poate acorda avantaje pentru fidelizarea angajaţilor, care vor fi impoza-
bile prin cumulare cu salariul, îmbrăcând diferite forme: 

Exemple 
 vehicule de orice tip din patrimoniul  instituţiei în scopul folosirii în interes 

personal; 
 produse alimentare, îmbrăcăminte, cherestea, lemne de foc, cărbuni, energie 

electrică, termică şi altele. 
ATENŢIE! 
Chiar dacă, potrivit contractului de muncă, veţi acorda, în calitate de angajator, 

anumite avantaje, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât 
salariul minim brut pe ţară. 

 
4. Venituri asimilate salariului în vederea impunerii 
 
Pe lângă sumele plătite pentru munca prestată ca urmare a contractului individual 

de muncă şi a contractului colectiv de muncă, angajatorii plătesc salariaţilor anumite veni-
turi care primesc acelaşi tratament din punct de vedere fiscal. 

Alături de salariul de bază, sporuri şi adaosuri de orice fel, veţi cuprinde în categoria 
de venituri din salarii, în vederea impozitării, următoarele venituri: 

 sumele reprezentând premiul anual sunt tratate asemenea salariilor şi 
stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din instituţiile publice; 

 sumele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit, acordate 
salariaţilor de către agenţii economici după aprobarea bilanţului contabil. Aceste 
sume sunt tratate, din punct de vedere fiscal, în categoria veniturilor din prime, 
impozitându-se prin cumulare cu celelalte venituri salariale obţinute de un  
salariat la un loc de muncă, şi nu separat de celelalte drepturi salariale; 

 sumele plătite de angajator pentru concediul de odihnă; 
 indemnizaţiile pentru trecerea temporară în altă muncă, pentru reducerea 

timpului de muncă, pentru carantină; 
 sumele plătite în caz de incapacitate temporară de muncă; indemnizaţiile de 

maternitate şi pentru creşterea copilului, indemnizaţiile pentru risc maternal, 
indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a 
copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 
ani. Aceste sume sunt neimpozabile din punctul de vedere al impozitului pe 
salarii; 

 orice alte câştiguri în bani şi în natură, primite de la angajatori de 
către angajaţi, ca plată a muncii lor; 

 compensaţii băneşti individuale acordate persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispoziţiilor prevăzute în 
contractul de muncă. 

 
5. Cum plătim salariile? 

 
Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună. 
ATENŢIE! 
Data plăţii salariului este data stabilită prin contractul individual de muncă, 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. 
Specific pentru veniturile din salarii îl reprezintă posibilitatea ca salariul să fie plătit 

în mai multe rate, ultima plată denumită de obicei lichidare putându-se efectua în luna 
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următoare celei pentru care a fost stabilit salariul. In practică, plata ultimei tranşe a sala-
riului (lichidare sau chenzina a doua, cum mai este denumită) se efectuează în perioada 5-
15 a fiecărei luni, pentru drepturile salariale datorate pentru luna precedentă. 

Plata salariului se poate efectua: 
 în numerar - fiind metoda cea mai folosită - de la casieria angajatorului sau prin 

intermediul unor persoane anume desemnate. Încasarea salariului este probată 
prin semnătura salariatului pe statul de plată sau a altui document care atestă 
plata. 

 prin virament în contul bancar al salariatului. Legea nr. 40/2011 a eliminat 
din Codul muncii prevederea căreia această modalitate de plată trebuie 
negociată prin contractul colectiv de muncă. 

 în numerar şi în natură. Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă 
numai dacă aceasta face obiectul unei clauze expres prevăzute în contractul 
colectiv sau individual de muncă. 

 
6. Întocmirea statelor de salarii 

 
Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice 

alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 
Statul de salarii îndeplineşte următoarele funcţii: 

 reprezintă document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, al 
elementelor necesare determinării obligaţiilor fiscale (impozit pe salarii şi con-
tribuţii obligatorii), al furnizării informaţiilor necesare completării fişelor fiscale şi 
al reflectării altor datorii ale salariatului; 

 reprezintă document justificativ de înregistrare în evidenţa contabilă. 
Angajatorul întocmeşte statul de salarii, lunar, pe baza documentelor de evidenţă a 

muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor privind reţinerile legale, a concediilor de 
odihnă, a certificatelor medicale. Semnarea statului confirmă exactitatea calculelor. 
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CAPITOLUL 4. FORMELE DE SALARIZARE 
 

Formele de salarizare se împart în trei mari categorii: 
 după timpul lucrat, sau în regie; 
 după cantitatea de muncă depusă, sau în acord; 
 mixtă. 
Fiecare dintre aceste trei forme reflectă condiţiile existente pe piaţa muncii, 

realizând în mod specific legătura dintre munca depusă, rezultatele acesteia şi salariu. De 
asemenea, fiecare formă de salarizare evidenţiază în forme proprii cantitatea, calitatea şi 
importanţa muncii depuse. 

4.1. Salarizarea în regie 
 

Salarizarea în regie asigură remunerarea salariaţilor după timpul lucrat, fără să se 
precizeze expres cantitatea de muncă pe care trebuie să o depună în unitatea de timp. 

Acest sistem de salarizare se aplică frecvent în cadrul firmelor mici, în activităţile 
caracterizate prin procese continue, precum şi în cazul majorităţii acivităţilor auxiliare, în 
general acolo unde esenţială este desfăşurarea corectă a activităţii şi nu normarea 
acesteia (ex. medicină, învăţământ, armată, cercetare ştiinţifică, compartimentul mecanic-
şef, etc.). 
 Salarizarea în regie prezintă însă o serie de dezavantaje şi anume: 

 oferă puţine stimulente pentru a produce suplimentar; 
 necesită supraveghere strictă şi continuă din partea conducătorilor locurilor de 

muncă; 
 deficienţele în ceea ce privesc condiţiile de muncă şi lipsurile materiale ce pot să 

afecteze activitatea rămân de multe ori nesesizate la nivelul conducerii. 
 De obicei, în cadrul organizaţiilor ce practică salarizarea în regie se utilizează 
sisteme de acordare de calificative şi comparare a meritelor pentru a-i încuraja pe angajaţi 
să să-şi desfăşoare activitatea la parametrii superiori. 

4.2. Salarizarea în acord 
 
 Salarizarea în acord constă în remunerarea pe operaţii, activităţi sau produse, 
volumul câştigurilor fiind legat direct de cel al producţiei. Această formă de salarizare 
permite salariaţilor să-şi sporească câştigurile prin depăşirea normelor de producţie. 
 Salarizarea în acord, bine aplicată, oferă avantaje atât pentru firmă cât şi pentru 
angajaţi. La nivelul firmei creşte productivitatea muncii simultan cu reducerea chaltuielilor 
de producţie unitare, angajaţii dispunând de o modalitate de a-şi spori câştigurile. 
 După modul în care se stabileşte tariful unitar, sarizarea în acord se poate realiza în 
trei variante. 
 a. Acordul simplu, direct (unu la unu). În acest caz se acordă un procent de 
creştere a salariului pentru fiecare procent de depăşire a normei. Este cea mai des 
utilizată formă de sarizare în acord, fiind uşor de înţeles şi de administrat şi oferă 
stimulente puternice pentru creşterea productivităţii. 
 b. Acordul progresiv - se aplică în scopul asigurării unor stimulente mai puternice 
pentru depăşirea normelor. Astfel, pentru depăşirele procentuale ale normelor, se acordă 
sporuri salariale în procentuale din ce în ce mai mari. O variantă a acestui tip de salarizare 
este cea în care salariaţii care depăşesc normele să fie încadraţi în categorii superioare de 
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salarizare. Sistemul se aplică atunci când se urmăreşte creşterea puternică a 
productivităţii muncii pe termen scurt, însă pot apare probleme deosebite legate de 
calitatea produselor. 
 c. Acordul regresiv - este o formă de limitare a câştigurilor suplimentare, cei ce 
depăşesc normele primind sporuri salariale în procente din ce în ce mai mici, sistemul fiind 
opus celui prezentat anterior. Acest lucru va conduce la limitarea depăşirilor de normă la 
nivelul acceptat de fiecare angajat, concomitent cu menţinerea nivelului de calitate a 
produselor la parametrii corespunzători. 
 În funcţie de condiţiile concrete de organizare a muncii, acordul poate fi, de 
asemenea, de trei tipuri. 
 1. Acordul individual - asigură cea mai bună stimulare în vederea creşterii 
productivităţii, câştigurile individuale ale angajaţilor depinzând de performanţele fiecăruia 
la locul de muncă. Sunt afectate însă negativ comunicarea şi activităţile comune la nivelul 
grupului de muncă. 
 2. Acordul colectiv - este o formă de salarizare ce încearcă să atenueze 
dezavantajele ce apar la salarizarea în acord individual, când angajaţii manifestă o 
rezistenţă naturală atunci când sunt solicitaţi să-şi ajute colegii sau să execute lucrări 
neprevăzute, pentru care nu sunt plătiţi suplimentar. 
 Dintre principalele avantaje ale utilizării acestei forme de salarizare, menţionăm: 

 este încurajată colaborarea între angajaţi; 
 este necesară o supraveghere mai puţin riguroasă din partea conducătorilor 

colectivelor de muncă; 
 noii angajaţi sunt ajutaţi şi instruiţi de către cei mai vechi, cu experienţă; 
 se reduce volumul lucrărilor neproductive; 
 se îmbunătăţeşte calitatea produselor; 
 ambianţa la locol de muncă devine mai plăcută, etc. 

 Principalele dezavantaje ar fi următoarele: 
 este dificil să se preîntâmpine efectuarea incompletă sau necorespunzătoare a 

unor operaţii; 
 este dificil de cuantificat eficienţa individuală, ceea ce poate duce în timp la 

reducerea în ansamblu a eficienţei colectivului şi la anularea tuturor avantajelor 
salarizării în acord. 

 3. Acordul global - permite ca şi personalul administrativ sau auxiliar să 
beneficieze de sporuri salariale ca şi cel direct productiv. 
 Cel mai cunoscut sistem de salarizare în acord global este Bedaux, care prevede 
ca dintr-un procent de depăşire a normei, 0,75% să primească salariaţii direct productivi, 
iar restul de 0,25% revine celor administrativi sau auxiliari. 

4.3. Salarizarea mixtă 
 
 Salarizarea mixtă constă într-o remunerare fixă pe zi de muncă, ce se constituie ca 
un nivel maxim al salarizării. Ca urmare, mărimea salariului variază, nivelul maxim 
constituindu-se ca o provocare permanentă la muncă suplimentară. Este, deci, o 
combinaţie între salarizarea în regie şi cea în acord. 

Indiferent de sistemul de salarizare adoptat, la nivelul brut al salariului se adaugă 
conform legii, în funcţie de condiţiile concrete stipulate în contractele colective de muncă, 
o serie de sporuri: 

 spor de vechime; 
 spor pentru condiţii grele sau periculoase; 
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 spor de tehnicitate; 
 spor de doctorat, pentru angajaţii ce deţin acest titlu ştiinţific; 
 spor pentru lucrul pe timp de noapte sau în timpul sărbătorilor; 
 spor pentru utilizarea în activitatea curentă, suplimentar cerinţelor postului de 

lucru, a unei limbi străine; 
 spor de fidelitate, pentru activitatea neîntreruptă desfăşurate în timp în cadrul 

unei organizaţii. 
 Numărul şi nivelul acestor sporuri diferă de la organizaţie la alta, în special în 
funcţie de următorii factori: condiţiile existente pe piaţa forţei de muncă, condiţiile concrete 
de lucru, potenţialul economic al organizaţiei şi puterea de negociere a sindicatelor. 

APLICAŢII  PRACTICE 
 

1.  Salarizarea în regie sau după timp 
Salarizarea în regie sau după timpul lucrat presupune stabilirea salariului în funcţie 

de timpul efectiv lucrat, neputându-se stabili o legătură directă între munca prestată şi 
rezultatele obţinute. 
 

2. Salarizarea în acord, care poate îmbrăca una din formele: în acord direct, în 
acord progresiv, în acord indirect, care la rândul lor se pot aplica individual sau  global. 

A. Salarizarea în acord direct presupune stabilirea salariului sub forma produsului 
dintre normele de timp pentru lucrările, operaţiile, activităţile, produsele executate şi tariful 
pe unitate. Acordul poate fi individual sau progresiv. Acordul direct este modul de 
determinare al salariului în funcţie de posibilitatea, abilitatea şi efortul angajatului. 

Puteţi folosi mai multe variante de stimulare a salariaţilor în funcţie de sistemul de 
salarizare ales: 

 pentru executarea unui produs se poate stabili o durată de timp necesară realizării, 
denumită normă de timp şi un salariu sau tarif pe fiecare bucată pornind de la 
salariu de încadrare pe oră, plata efectuându-se în funcţie de timpul de lucru 
normat. 
Sistemul este larg practicat în industria confecţiilor, echipamentelor electronice, 

construcţia de maşini, utilaje şi agregate. 
Exemplu: 
Societatea comercială  “X”  S.R.L. are drept obiect de activitate producerea şi  ambalarea de 

produse cosmetice. Ambalarea în cutie de carton a 125 de produse finite » necesită o durată de 
timp de realizare de 10 minute. Salariul pe cutie ambalată va fi de; 1 leu. Salariatul A va trebui să 
ambaleze într-o oră câte 125 de produse finite, salariul  fiind de 6 lei pe oră. In 8 ore de lucru, va 
trebui să realizeze 48 de produse (6 cutii  ambalate într-o oră x 8 ore) şi va primi un salariu de 48 
lei/zi de lucru de 8 ore ; (6 lei/oră x 8 ore). Salariatul va primi salariul de încadrare (48 lei) dacă 
execută  numărul de produse (48) în timpul stabilit sau într-un timp mai scurt. Dacă îşi execută  
norma într-un timp mai scurt, va putea părăsi locul de muncă, angajatorul făcând  economie de 
cheltuieli cu energia. 

 pentru executarea unui produs se poate stabili o durată de timp necesară 
realizării, denumită normă de timp şi un salariu sau tarif pe fiecare bucată 
pornind de la salariu de încadrare pe oră, plata efectuându-se în funcţie de 
numărul de produse executate. 

Exemplu: 
Societatea comercială „Y” S.R.L., care are ca obiect de activitate prelucrarea sticlei şi a 

oglinzilor, a realizării vitraliilor şi a gravurilor pe sticlă şi oglindă, primeşte o ; comandă de vitralii 
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şlefuite şi gravate de mică dimensiune pentru amenajarea unui  hotel. Pentru executarea fiecărui 
produs este necesară o durată de realizare de 60  minute. Salariul pe produs va fi de 4,2 lei. 
Salariatul A va trebui să realizeze cel puţin  1 produs într-o oră, salariul fiind de 4,2 lei pe oră. Un 
salariat în 8 ore de lucru, va trebui să realizeze 8 produse (1 produs/l oră) şi va primi un salariu de 
33,6 lei/zi de lucru ; de 8 ore (4,2 lei/oră x 8 ore). In cazul în care va realiza cu un produs mai mult în 
intervalul de lucru de 8 ore, salaria tul va primi echivalen tul salariului aferent numărului de  produse 
executate, fiind interesat să realizeze un număr cât mai mare. 

B. Salarizarea în acord global presupune repartizarea „bugetului" de salarii con-
ducătorului echipei care lucrează pentru realizarea unui produs şi care este răspunzător 
de distribuirea salariilor potrivit sarcinilor fiecărui salariat. Se foloseşte cu precădere în 
construcţii, pe şantierele navale, proiectare. 

C. Salarizarea în acord progresiv presupune stimularea salariaţilor pentru realizarea 
unui număr de produse cât mai mare, aceştia fiind plătiţi mai bine pentru realizări mai 
bune. Se stabileşte salariul progresiv în funcţie de realizări. 
 

3. Salarizarea pe bază de tarife sau cotă procentuală din veniturile realizate 
In acest caz, plata se va face în funcţie de vânzări de produse sau de servicii, cu 

asigurarea salariului minim brut pe ţară. 
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CAPITOLUL 5. LUCRUL ÎN ECHIPĂ 
 

Crearea unui mediu de lucru bazat pe munca în echipă şi a unor echipe eficiente 
este o provocare pentru orice companie. La ora actuală, mediul de lucru din organizaţiile 
româneşti tinde să încurajeze un individualism ineficient, în care oamenii se străduiesc din 
răsputeri să îşi realizeze agenda personală, să îşi atingă propriile scopuri, fie ele mărunte 
sau de anvergură, scopuri care nu coincid neapărat cu cele ale companiei în care 
lucrează. În acelaşi timp, chiar şi recompensele şi recunoaşterea meritelor se 
concentrează tot pe reuşitele individuale, şi mai puţin pe reuşita colectivului/echipei în 
ansamblu.  

În aceste condiţii, dacă se doreşte ca o companie să funcţioneze eficient în 
condiţiile unui climat bazat pe lucrul in echipă şi deservirea interesului comun, obstacolul 
cel mai dificil de surmontat este acela de a crea o cultură organizaţională bazată pe 
conceptul de lucru în echipă.  

Cu alte cuvinte, este nevoie să creăm un mediu de lucru care să valorifice 
colaborarea. În acest climat, oamenii înţeleg şi cred în ideea că planificarea, deciziile şi 
acţiunile au efecte şi rezultate superioare atunci când sunt făcute în echipă, în mod 
cooperant. 

Iată câteva aspecte de care trebuie să ţinem cont atunci când dorim să dezvoltăm 
un climat organizaţional bazat pe lucrul în echipă: 

5.1. Împuternicirea angajaţilor 
 

Implicarea şi împuternicirea angajaţilor conferă acestora iniţiativă şi puterea de a 
lua decizii cu privire la eficientizarea muncii lor. Totodată, această abordare poate spori 
loialitatea faţă de companie. Evident, aceste lucruri nu se pot realiza in condiţiile unei forţe 
de muncă demotivate şi foarte fluctuante. Această "împuternicire" a angajaţilor se referă la 
o abordare stimulantă din partea managementului, conforma căreia angajaţii trebuie 
încurajaţi să ia iniţiativă, să fie proactivi, să nu ezite în a propune sau a lua decizii privind 
eficientizarea muncii lor. De asemenea, această stare de fapt trebuie să îi şi 
responsabilizeze la un nivel superior pe angajaţi.  

5.2. Implicarea angajaţilor în procesul de luare a deciziilor  
 

Implicarea angajaţilor crează un mediu de lucru în care oamenii au impact asupra 
deciziilor şi acţiunilor care afectează munca lor. Această implicare nu este un scop în sine 
şi nici nu este un instrument. Este o filosofie de management şi leadership despre cum 
oamenii trebuie stimulaţi să contribuie continuu la imbunătăţirea şi eficientizarea propriei 
companii. 

5.3. Înţelegerea conceptului de "climat bazat pe lucrul în echipă"  
 

În toate companiile oamenii vorbesc despre ideea de a lucra ca o echipă, despre 
crearea unor echipe eficiente, dar puţini înteleg în mod realist şi exact cum să creeze şi să 
dezvolte eficient aceste echipe. Mulţi văd echipele ca fiind cea mai bună formă de 
organizare a activităţii, cea mai bună metodă de a implica toţi angajaţii în derularea 
afacerii şi obţinerea succesului şi a profitului, însă puţini acţionează în mod realist în acest 
sens, înţelegând atât avantajele cât şi dezavantajele acestei abordări.  
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5.4. Relaţiile de muncă pozitive  
 

Relaţiile de muncă pozitive contribuie la eficientizarea lucrului în echipă. Marea 
majoritate a celor ce muncesc sunt motivaţi (sau demotivaţi) de relaţiile cu cei cu care 
lucrează. Fie că este vorba de relaţii cu colegii de echipă, supervisor-ul, managerul, 
clientul, nevoia de a ne inţelege bine cu cei cu care lucrăm este prezenţa în permanenţă. 
Dacă acel climat pozitiv se realizează, atunci cresc şi şansele ca cei ce muncesc să se 
implice în ceea ce fac şi să lucreze eficient.  

APLICAŢII PRACTICE 
 

Atuurile lucrului in echipa  sunt: 
1. Maturitatea  este cheia increderii care se cladeste odata cu echipa. Cel care 

apartine unei echipe trebuie sa fie suficient de matur pentru a lua in considerare o parere 
sau o personalitate, in functie de cum aceasta afecteaza colectivul; nu doar cum l-ar 
atinge pe fiecare. Maturii sunt capabili si sa discearna parerea echipei fata de una dintre 
ideile lor, in paralel cu opinia echipei fata de ei personal. De asemenea, isi pot mentine 
parerea buna despre sine chiar cand ceilalti sunt in dezacord cu ei si nici nu devin isterici, 
parandu-li-se ca echipa vrea sa-i termine. 

2. Responsabilitatea reciproca  nu este un lucru pe care am fost obisnuiti sa-l 
acceptam la locul de munca. Pornind de pe bancile scolii si trecand prin mai multe locuri 
de munca, am fost recompensati pentru performantele personale, si nu pentru realizarile 
grupului. Multor oameni le este greu sa recunoasca faptul ca reusita si avansarea lor sunt 
fie si partial meritul celorlalti. Adesea, unii nu cred ca si colegii lor fac o munca serioasa ori 
de calitate. 

3. Interdependenta  o alta trasatura care nu se gaseste de-a gata in societatea 
noastra (cu exceptia familiei, in unele cazuri). Suntem invatati sa ne ferim de Number One 
si sa nu fim surprinsi cand altii ne lasa de izbeliste. Totusi, studiile au aratat ca doua (sau 
trei, sau patru, sau cinci) capete sunt mai bune decat unul singur. Interdependenta este 
extrem de importanta pentru bunul mers al unei echipe, fiindca nici un membru al ei nu 
valoreaza cat intreaga echipa. 

4. Controlul starii conflictuale  din pacate, prea des totul se preschimba intr-o 
incercare de evitare. Membrii unei echipe isi dau seama ca este cu mult mai bine sa se 
ocupe din vreme de un conflict, atunci cand sta sa izbucneasca, decat sa-l lase sa se 
umfle odata cu trecerea timpului. Putin disconfort care este resimtit acum este minor fata 
de o izbucnire de mai tarziu. Increderea nu poate inflori intr-o atmosfera ostila. Intr-o 
echipa, fiecare membru vine cu un stil diferit de a controla starea conflictuala. Este foarte 
important sa se stabileasca niste reguli de baza pentru grup si cel mai important lucru va fi 
sa se tina sub control toate disputele intr-un mod cat se poate de prompt. De fapt, lipsa 
unui acord de pareri este o componenta naturala si sanatoasa a procesului de constituire 
a echipei, daca este controlata asa cum se cuvine. 

5. Comunicarea  iata piatra de temelie a oricarei intreprinderi reusite, incluzand 
incredere si alcatuirea unei echipe. Desi este usor sa recunosti o comunicare sincera, 
deschisa, e greu sa o intemeiezi. Intr-o echipa, fiecare ar trebui incurajat sa vorbeasca 
deschis intr-un mod constructiv  si fara sa-i atace pe colegi, deoarece fiecare vine cu 
propriul sau stil de a comunica. Iarasi, un lucru important este stabilirea unor reguli ca: 
Nimic nu iese din camera asta, in afara de cele stabilite de comun acord si care nu sunt 
tabu. Increderea va creste mai repede daca fiecare simte ca echipa este un forum pentru 
a-si dezvolta ideile si o fereastra pentru a vedea gandurile celorlalti. 
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6. Increderea in capacitatea de a depasi obstacolele aceasta credinta sau 
atitudine pozitiva este cruciala pentru succesul unei echipe. Adesea, echipele se formeaza 
tocmai pentru a depasi obstacole si a rezolva probleme. Trebuie sa existe o incredere 
reciproca in cadrul colectivului. Cine nu crede in notiunea de echipa va declansa o stare 
negativa in ceilalti, care va sapa timpul si energia echipei. Mai ales daca i se pare ca ea 
este o pierdere de vreme si ca nu va merge in veci. 

7. Asumarea riscurilor ca afinitate  e in stransa legatura cu cele de pana acum. 
Toate notiunile discutate anterior implica si asumarea unui risc oarecare. Oamenii se pot 
impotrivi celor care risca, fie prin natura lor, fie datorita unor experiente trecute. Pentru 
unii, asumarea riscurilor este dificila, existand teama sa nu le fie furate ideile. Succesul si 
bunul mers al unei echipe consta in obisnuinta fiecarui membru de a-si asuma un anume 
risc, pentru a lasa loc increderii sa se dezvolte. 

8. Implicarea preocuparea pentru alcatuirea unei echipe este la indemana oricui si 
este necesara la consolidarea increderii. Daca lipseste macar un singur fir, manunchiul va 
avea de suferit. Toti trebuie sa fie incredintati ca vin la lucru gata pregatiti si concentrati 
asupra problemelor de rezolvat. 

Adevaratii lideri de echipa vor acorda mai multa atentie faptelor si mai putina 
spuselor. Nu poti cladi incredere si buna reputatie  numai pe planuri. A consolida 
increderea si structura unei echipe inseamna foarte mult, atat pentru fiecare individ in 
parte, cat si pentru binele intregii institutii. 

Oamenii se pricep foarte bine sa vorbeasca despre cooperare si lucru in echipa, 
insa adeseori lucrurile stau mai putin bine atunci cand este vorba de a pune toate acestea 
in practica. In consecinta, o echipa buna nu este data numai de lider ci si de membrii ei. 

Stiluri de COECHIPIERI: 
 Contribuitorii sunt orientati catre sarcina de indeplinit si le place sa aduca in 

echipa informatii si date tehnice. Ei imping echipa sa-si stabilleasca standarde 
cat mai inalte. Desi sunt persoane de incredere, uneori intra prea mult in detalii 
si pierd din vedere imaginea completa. Sunt persoane responsabile, influente, 
eficiente, organizate, pe care te poti baza. 

 Colaboratorii sunt orientati catre tinta ce trebuie atinsa, ei vad viziunea, 
misiunea si telul echipei. Sunt persoane flexibile, deschise la idei noi, dornici sa 
se apuce serios de treaba si sa faca mai mult decat scrie in fisa postului. De 
asemenea, sunt bucurosi sa imparta cu ceilalti membri ai echipei laurii 
succesului. Vad intotdeauna imaginea completa a unei situatii si uneori nu dau 
destula atentie sarcinilor de baza ale echipei sau nevoilor individuale. Privesc 
intotdeauna inainte, merg spre tel, sunt grijulii, flexibili si plini de imaginatie. 

 Comunicatorii sunt orientati catre procesul in sine, stiu sa asculte si sa 
faciliteze implicarea, rezolvarea conflictelor, atingerea consensului, feedback-ul, 
crearea unui climat informal, relaxat. 

 Provocatorii sunt aventurierii care pun mereu sub semnul intrebarii telurile, 
metodele, etica echipei. Au impulsul de a nu fi de acord cu Managerul si cu 
superiorii si incurajeaza echipa sa-si asume riscuri bine gandite. Multe 
persoane apreciaza valoarea candorii si deschiderii acestui tip de co-echipieri, 
dar uneori nu-si dau seama ca trebuie sa se opreasca, sau devin incapatanati si 
incearca sa impinga echipa prea departe. Sunt cinstiti, sinceri, principiali si 
morali. 

 Poate ca primul impuls este sa va alegeti in echipa oameni care sa va semene, 
sau sa excludeti unul sau mai multe din tipurile de co-echipieri de mai sus, dar 
de fapt nu asta vreti sa faceti. De exemplu, un grup fara provocatori este doar 
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un grup si nu o echipa, in care sunteti inconjurati de „yesmen”-i, oameni care nu 
pun niciodata intrebari, nu au indoieli, ci merg orbeste unde li se spune. Pe de 
alta parte, un grup compus numai din provocatori nu va reusi niciodata sa 
indeplineasca un obiectiv. O echipa functionala are nevoie de toate stilurile. 
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CAPITOLUL 6. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
 

6.1. Sisteme de dezvoltare a carierei individuale şi modele de planificare 
 

1. Sistemele de dezvoltare a carierei conţin, în principal, următoarele elemente: 
scopul carierei; planificarea dezvoltării carierei; calificarea şi experienţa profesională; 
evaluările parţiale. Acestea ar putea fi uşor explicate utilizând analogia cu o călătorie cu 
autoturismul, în care se foloseşte o hartă (tabelul 6.1.). 

Continuând analogia, o bună planificare a dezvoltării carierei devine similară cu 
utilizarea unui ghid de călătorie care oferă multe informaţii suplimentare privind destinaţia. 
Acest fapt nu numai că economiseşte timp şi energie în momentul sosirii, dar oferă 
posibilitatea planificării şi efectuării unor experienţe unice, odată ajunşi la capătul 
călătoriei. Alternativa nedorită este că ajunşi la destinaţie să privim în jur şi să ne întrebăm 
unde suntem de fapt. 

Tabelul 6.1. 
Comparaţii între dezvoltarea carierei şi călătoria cu automobilul 

 
Elementele sistemului de dezvoltare a 

carierei 
Călătoria cu automobilul 

Scopul carierei  Decizia privind destinaţia călătoriei 
Planificarea dezvoltării carierei  Alegerea itinerariului de parcurs, până 

la destinaţie, folosind anumite criterii de 
selecţie din mai multe rute posibile 

Calificarea şi experienţa profesională  Când şi unde pot fi obţinute 
deprinderile necesare, atât pe traseu 
cât şi la fiecare dintre punctele de pe 
parcurs. 

Evaluări parţiale  Determinarea distanţei parcurse, a 
distanţei rămase şi a altor elemente 
necesare pentru a ajunge la destinaţie 

 
Într-o firmă care foloseşte un sistem de planificare a carierei, majoritatea angajaţilor 

şi managerilor se preocupă permanent de evoluţia îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui 
post. Dus la extrem, acest proces poate genera stres  şi scăderea productivităţii muncii. 

O alternativă mai bună o poate constitui începerea calificării angajatului pentru 
următoarea sa funcţie odată cu trecerea sa pe funcţia curentă. Singura problemă este ca 
organizaţia, cât şi angajatul, să recunoască care va fi următoarea poziţie în ierarhie. Acest 
lucru devine unul din principalele beneficii ale unei dezvoltări armonioase, atât a 
angajatului, cât şi a firmei. 

6.2. Modelele de planificare a carierei 
 
Modelele de planificare a carierei în care poate fi cuprins întregul personal al unei 

firme sunt: modelul “şansă şi noroc”; modelul “firma ştie ce face”; modelul auto-orientat. 
a. Modelul “şansă şi noroc”. Angajatul se bazează doar pe şansa şi norocul “orb” 

pentru a ajunge în funcţia potrivită. Pentru a putea utiliza acest sistem, persoana în cauză 
trebuie să fie la locul potrivit şi la momentul potrivit. În ciuda elementului de şansă şi a ratei 
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înalte de deziluzie, această cale este urmată de un foarte mare număr de angajaţi. Cel mai 
bun sfat care poate fi dat angajatului decis să folosească doar acest sistem, este acela de 
a fi perseverent, să nu piardă nici un prilej pentru a fi în locul potrivit şi la momentul potrivit. 

b. Modelul “organizaţia ştie cel mai bine” îl va deplasa pe individ de pe o poziţie 
pe alta în funcţie de nevoile firmei. Metoda poate fi acceptată de unii tineri care sunt 
dependenţi de adulţi din toate punctele de vedere. Pentru un adult însă, efectele sunt, în 
general, negative şi au repercursiuni pe plan psihic din cauza percepţiei faptului că firma 
abuzează de angajat. Cea mai bună strategie pe care utilizatorii acestui sistem pot să o 
adopte constă în obţinerea unui câştig cât mai substanţial din recunoaşterea propriilor 
calităţi şi performanţe, urmând să-şi îndeplinească, cu conştiinciozitate, propriile 
responsabilităţi şi sarcini de serviciu. Dacă angajatul aşteaptă ca firma să-l găsească şi 
să-l numească, el trebuie să cunoască orientarea strategică a acesteia şi să se deplaseze 
în acea direcţie. 

c. Modelul auto-orientat, duce cel mai adesea, la performanţă şi mulţumire. 
Angajaţii îşi stabilesc singuri cursul de dezvoltare al carierei proprii, utilizând asistenţa 
furnizată de firmă. Ei sunt principalii responsabili pentru implementare, control şi evaluare. 
Angajaţii care au dezvoltarea carierei în mâinile proprii vor presta o muncă de calitate. 
Angajaţii auto-orientaţi au capacitatea de a-şi evalua şansele de dezvoltare a carierei prin 
răspunsurile pe care le obţin la o serie de întrebări. 

6.3. Evaluarea carierei 
 

Existenţa unor metode adecvate de evaluare asigură cunoaşterea cât mai precisă a 
poziţiei deţinute în cadrul dezvoltării carierei, a distanţei rămase de parcurs, precum şi a 
condiţiilor şi cunoştinţelor adiţionale necesare pentru atingerea cu succes a destinaţiei. 
Acest fapt nu înseamnă că dezvoltarea carierei este fixată în mod rigid. În momentul în 
care se doreşte schimbarea carierei, angajatul trebuie să studieze o nouă rută pe hartă şi 
să-şi reevalueze nevoile şi cerinţele. O bună planificare a dezvoltării carierei depinde de 
două elemente principale: proiectarea amănunţită a drumului de urmat pentru atingerea 
destinaţiei din planul de carieră şi reproiectarea drumului dacă se decide schimbarea căii 
de urmat sau a destinaţiei. 

 
6.3.1. Autoevaluarea şanselor de dezvoltare a carierei 

 
 care sunt scopurile, îndemânările şi motivaţia? 
 unde doreşte să meargă, care sunt mijloacele individului de a ajunge acolo şi 

cât de mult doreşte? 
 angajatul este în postul actual datorită unui plan sau a ajuns în mod accidental? 
 dacă este accidental, se poate conta pe accidente similare, care să se repete în 

cazul părăsirii funcţiei sau firmei actuale? 
 ce trebuie să facă angajatul pentru a se pregăti pentru următoarea treaptă 

ierarhică? 
 nu cumva planificarea carierei are un preţ prea mare? Merită? 
 cât din stresul prezent în funcţia actuală este cauzat de necunoaşterea 

următorilor paşi din dezvoltarea carierei? 
 unde ar dori angajatul să ajungă prin planul de carieră? 
O bună planificare a carierei necesită existenţa unui sistem cuprinzător care să 

includă întregul personal. Cuprinzător nu înseamnă neapărat scump sau sofisticat, dar 
nivelul organizaţional la care este elaborat trebuie să conţină o reţea care interconectează 
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planurile de carieră ale angajaţilor, incluzând toate aspectele legate de poziţiile şi 
responsabilităţile pe care aceştia le au în funcţiile actuale. În întreprinderile suficient de 
mari care pot să-şi permită un compartiment de resurse umane, dezvoltarea carierei 
devine o funcţie a acestui comportament. 

Evaluările nu furnizează toate răspunsurile necesare corectării evoluţiei din 
dezvoltarea carierei, dar reprezintă un ajutor deosebit în stabilirea poziţiei în planul de 
carieră. 
 
 6.3.2. Dezvoltarea carierei la nivel organizaţional 
 

Fiecare firmă sau organizaţie are unele nevoi specifice privind dezvoltarea carierei. 
Acestea vor influenţa atât proiectarea cât şi implementarea sistemului de dezvoltare a 
carierei la nivel organizaţional. 

Dezvoltarea carierei angajaţilor trebuie integrată în sistemul de evaluare a 
performanţelor la nivel organizaţional. Pentru aceasta, este necesară crearea unor fişe 
care să conţină, pentru fiecare post, cunoştinţele, deprinderile, experienţa, pregătirea şi 
alte condiţii necesare pentru exercitarea muncii. Existenţa fişelor va contribui atât la 
îmbunătăţirea selecţiei personalului cât şi la planificarea ulterioară a carierei. Descrierea 
trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a nu limita în mod arbitrar talentul, îndemânarea 
sau dezvoltarea angajatului. Folosirea carierei şi a elementelor de evaluare a performanţei 
îi ajută pe angajaţi să-şi construiască şi să-şi studieze singuri profilul. Aceasta face 
posibilă compararea cu descrierea postului oferind managerului şi angajaţilor o imagine 
clară asupra elementelor necesare pentru ocuparea unei anumite funcţii. Comparaţia 
dintre profilul şi descrierea postului constituie un element de bază pentru dezvoltarea 
planului de carieră al angajatului. Furnizarea consultanţei necesare de către manager sau 
de către compartimentul de personal îl ajută pe angajat să-şi planifice dezvoltarea carierei 
şi să o remodeleze în cazul apariţiei unor schimbări. 

La fiecare etapă de dezvoltare, angajatul trebuie încurajat să se autoorienteze şi să-
şi conducă singur planul de carieră. Aceasta duce la dezvoltarea responsabilităţii 
angajatului şi încurajează îmbunătăţirea performanţelor proprii. 

Un element important al schimbării în planul raporturilor dintre salariaţi şi proprietari 
îl constituie faptul că salariaţii devin din ce în ce mai educaţi şi îşi modifică sistemul de 
valori. Pentru a fi eficiente, programele de dezvoltare a carierei trebuie să reflecte aceste 
schimbări prin luarea în considerare a legăturii dintre dezvoltarea carierei individului şi 
performanţele sale la locul de muncă. 

APLICAŢII PRACTICE 
 

Cele mai importante reglementări privitoare la formarea profesională sunt: 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 

ianuarie 2011; 
 Codul muncii (art. 192-210) republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 

2011;  
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
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profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003, 
cu modificările ulterioare. 

Formarea profesională reprezintă orice procedură prin care o persoană dobândeşte 
o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii. 

Sistemul formării profesionale este complex, el reunind reglementări privitoare la 
elevi şi studenţi, la persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi la numeroase alte 
categorii sociale.  

Pentru anumite categorii de personal, formarea profesională ia forme specifice, 
reglementate prin norme derogatorii. 

Exemplu: 
Rezidenţiatul este o formă specifică de pregătire postuniversitară a absolvenţilor   licenţiaţi ai 

facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, organizat potrivit metodologiei stabilite prin 
ordin al ministrului sănătăţii. 

 
Dreptul şi obligaţia de formare profesionala a salariaţilor 
Potrivit art. 194 din Codul muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura, pe 

cheltuiala lor, participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după 
cum urmează: 

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 
Observăm că această obligaţie îi revine angajatorului nu numai cu privire la 

salariaţii care desfăşoară o activitate calificată, dar şi cu privire la cei care desfăşoară 
activităţi necalificate. De observat însă că, chiar dacă legea prevede obligaţia generală de 
formare profesională, aceasta vizează formarea în scopurile proprii ale firmei, în interesul 
acesteia, nu formarea generală a salariatului, pentru realizarea unei cariere alternative. 

Corelativ, salariaţii au „dreptul la acces la formarea profesională", drept consacrat în 
art. 39 alin. (1) lit. g) din Codul muncii. 

Care este sancţiunea nerespectării de către angajator a obligaţiei de formare 
profesională periodică? 

 mai întâi trebuie arătat că această nerespectare nu constituie contravenţie şi nu 
atrage niciun fel de amendă; 

 potrivit art. 157 din Codul muncii, în cazul în care angajatorul nu şi-a respectat 
obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare 
profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu 
pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare 
sau de până la 80 de ore; 

 indemnizaţia de concediu acordată în acest caz nu poate fi mai mică decât 
salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite 
pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 
Indemnizaţia de concediu se calculează ca fiind media zilnică a drepturilor 
salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, 
multiplicată cu numărul de zile de concediu; 

 dacă un salariat este concediat pentru necorespundere profesională, el va avea 
mai multe şanse de a contesta această concediere cu succes, în măsura în 
care angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de formare profesională periodică. 

Pentru a putea dovedi îndeplinirea obligaţiei de formare profesională, realizaţi 
evaluări scrise, procese-verbale şi alte mijloace de probă a acestei activităţi. Poate cea 
mai eficientă modalitate de formare profesională, anume deprinderea de cunoştinţe şi 
abilităţi pe parcursul muncii, de la colegi, maiştri, şefi sau chiar subalterni nu poate fi 
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probată în instanţă ca modalitate de sine-stătătoare de formare profesională, astfel încât 
nu va conduce la concluzia îndeplinirii de către angajator a acestei obligaţii. 

Modalităţile concrete de formare profesională sunt enumerate în art. 193 din Codul 
muncii: 

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de 
servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate; 

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 
d) ucenicie organizată la locul de muncă; 
e) formare individualizată; 
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 
Dincolo de obligaţia generală de formare profesională o dată la 2 ani respectiv la 3 

ani, aceasta va putea fi efectuată mai frecvent, la iniţiativa angajatorului sau a salariatului. 
Formarea profesională se poate realiza în temeiul unor contracte speciale, cum ar fi 

contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională. Ele sunt 
accesorii ale contractului individual de muncă. 
 

Contractul de calificare profesională 
Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să 

urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei (noi) calificări 
profesionale. 

Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest 
sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a 
calificării profesionale se stabilesc prin lege specială. 

Contractul de calificare profesională este folosit mai ales în vederea schimbării cali-
ficării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări 
ale capacităţii de muncă. Recalificarea salariatului poate fi realizată pentru a preveni 
încetarea ori suspendarea contractului de muncă. 
 

Contractul de adaptare profesionala 
Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaţilor 

debutanţi la o funcţie nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou. 
Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea contractului 

individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de 
muncă nou sau în colectivul nou, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 196 alin. (2) din Codul muncii, „modalitatea concretă de formare profe-
sională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte 
aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în 
raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională se 
stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale 
de muncă". ( Anexa 2 ) 
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CAPITOLUL 7. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DE MUNCĂ 
 

7.1. Definirea conflictului şi conţinutul conflictelor de muncă 
 

Termenul de conflict este utilizat pentru a descrie o serie de stări afective ale 
angajaţilor, cum ar fi neliniştea, ostilitatea, rezistenţa, agresiunea deschisă, precum şi 
toate tipurile de opoziţie şi interacţiune antagonistă, inclusiv competiţia. 
Din punct de vedere al esenţei lor, conflictele se pot împărţi, după opiniile exprimate de 
Schmidt şi Kochan, în două categorii: conflicte esenţiale/de substanţă şi conflicte afective. 

Conflictele esenţiale/de substanţă sunt determinate de existenţa unor obiective 
diferite şi se manifestă cu o mai mare intensitate atunci când angajaţii îşi satisfac propriile 
necesităţi sau nevoi prin intermediul grupului. Reducerea stărilor conflictuale se realizează 
prin orientarea spre acele obiective care permit realizarea unui consens. Cu cât obiectivul 
este mai clar definit, mai concret, cu atât şansele de soluţionare a conflictului sunt mai 
mari. 

Conflictele afective sunt generate de stări emoţionale care vizează relaţiile 
interpersonale. Tensiunea socială şi starea de suspiciune constituie pentru realitatea 
românească două dintre principalele surse de conflict. La diminuarea stării conflictuale s-
ar putea ajunge, în acest caz, prin eliminarea agresivităţii şi ostilităţii din relaţiile personale. 

Conflictele de muncă sunt generate de nesatisfacerea intereselor profesionale cu 
caracter economic şi social ale angajaţilor. Ele rezultă din desfăşurarea raporturilor de 
muncă dintre întreprindere, pe de o parte, şi angajaţii acesteia ori majoritatea angajaţilor 
ei, pe de altă parte. Conflictele colective de muncă pot avea loc şi între conducerea 
întreprinderii şi angajaţii unei subunităţi sau ai unui compartiment al acesteia. 

În conflictele colective de muncă, angajaţii sunt reprezentaţi de sindicate. În cazul 
în care în unitate sau întreprindere nu este constituit un sindicat sau dacă nu toţi angajaţii 
sunt membri de sindicat, în vederea soluţionării conflictului colectiv de muncă, angajaţii îşi 
pot alege un grup pe care să-i reprezinte. 

7.2. Cauzele conflictelor de muncă 
 

Cele mai importante cauze care generează conflictele inter-grupuri sunt: 
comunicare defectuoasă, sistemul de valori, existenţa unor scopuri diferite, stilurile 
manageriale şi ambiguităţile organizaţionale, dependenţa de resurse cu volum limitat; 
dependenţa departamentală reciprocă; nemulţumirea faţă de statutul profesional. 

Comunicarea defectuoasă, oferirea unor informaţii insuficiente, trunchiate sau 
folosirea unor metode, mijloace şi canale inadecvate sunt manifestări specifice perioadelor 
post-dictatoriale, fiind generate, atât de inabilitatea grupurilor decizionale în asigurarea 
“transparenţei” manageriale, cât şi de sentimentul de frustrare, pe care îl încearcă cei care 
îşi simt afectate drepturile într-un sistem democratic. 

Cel mai adesea, lipsa comunicaţiilor este o sursă de conflict. În astfel de situaţii, 
singura cale de soluţionare a conflictului o reprezintă cooperarea care permite fiecărei 
părţi să afle poziţia şi argumentele celeilalte poziţii. Dacă cei antrenaţi în conflict doresc să 
coopereze în scopul găsirii celei mai acceptabile soluţii, ci pot începe prin a schimba, în 
mod deschis şi sincer, informaţii relevante, fiind posibil a privi dincolo de subiectele aflate 
în mod aparent în dispută şi a descoperi cauzele reale ale conflictului. Schimbul de 
informaţii permite fiecărei părţi să aibă acces la raţionamentele şi cunoştinţele celeilalte, 
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neîncrederea, confuzia şi neînţelegerea putând fi astfel diminuate în mod sensibil. 
Neînţelegerea mesajelor determinate de transmiterea defectuoasă a informaţiilor de la 
manageri la subordonaţi sau invers, poate genera un conflict structural. Folosirea unui 
limbaj prea specializat poate duce la interpretări subiective ce au acelaşi rezultat. 

Sistemul de valori. Dezacordul vizează îndeosebi aspectele etice, modalităţile în 
care ar trebui să fie exercitată puterea, luându-se în consideraţie probitatea morală şi 
corectitudinea. Astfel de diferende afectează atât alegerea obiectivelor cât şi a metodelor. 
Probabil că acest tip de conflict are cea mai largă răspândire în ţările post-comuniste, în 
care sistemul de valori se conturează cu mare dificultate, în condiţiile în care aceleaşi 
grupuri sociale şi segmente cu aceeaşi capacitate decizională se împotmolesc într-o 
mixtură de principii şi metode preluate fie din valorile democraţiei, fie din practicile 
comuniste, în funcţie de propriile raţionamente, pe care, de cele mai multe ori, încearcă să 
le impună, prin forţă, celeilalte părţi. 

Existenţa unor scopuri diferite. Grupurile tind să devină specializate şi 
diferenţiate ca scopuri, obiective şi personal. O astfel de diferenţiere duce în mod frecvent 
la conflicte de interese sau priorităţi chiar atunci când se urmăreşte realizarea aceloraşi 
scopuri organizaţionale. De exemplu, în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-financiare 
a unei firme, compartimentul de vânzări urmăreşte ca preţurile să fie cât mai mici, pentru a 
atrage clienţii, compartimentul producţie vizează ca preţurile să fie cât mai mari, pentru a 
mări costurile de prelucrare, iar compartimentul de aprovizionare, să fie folosite materialele 
din stoc pentru a diminua imobilizările. 

Stilurile manageriale şi ambiguităţile organizaţionale. Unii manageri au tendinţa 
de a alimenta şi escalada conflictele inter-personale tocmai pentru a-şi consolida poziţiile 
lor în cadrul întreprinderii. Managerii autoritari care îşi simt ameninţate poziţiile, ştiu că 
dacă grupul condus este fragmentat în mai multe subgrupuri, între care există deosebiri de 
interese, ele sunt mai uşor de manipulat. În astfel de cazuri, îndeosebi grupurile mai 
vulnerabile şi indivizii incompetenţi sau cu o structură psihică labilă, pot fi uşor îndreptaţi 
împotriva celor a căror poziţie este mai bine consolidată şi ar putea constitui o reală 
ameninţare. Ambiguitatea informaţiilor, prezentarea deformată a realităţii, denaturarea 
raţionamentelor celorlalţi sunt principalele mijloace ale managerilor incompetenţi. 

Dependenţa compartimentală sau departamentală reciprocă. În situaţia în care 
două sau mai multe departamente sau compartimente ale unei organizaţii depind unele de 
altele, conflictul structural este de neevitat. Dacă, de exemplu, departamentul sau 
compartimentul de vânzări depinde de cel de producţie, între fiecare dintre cele trei 
departamente având obiective diferite există toate condiţiile pentru apariţia conflictului 
structural. 

Relaţiile dintre departamentele sau compartimentele unei întreprinderi sunt 
determinate de reacţiile unora la necesităţile celorlalte, de corectitudinea schimbului de 
informaţii sau atitudinea membrilor unui departament faţă de celelalte departamente şi 
membrii acestora. În aceste cazuri, conflictele inter-grupuri se manifestă prin 
distorsionarea sau blocarea informaţiilor, prin supraevaluarea necesităţilor pentru a bloca 
posibilităţile celorlalte departamente, precum şi prin neîncrederea în informaţiile oferite de 
grupurile competitive. 

Nemulţumirea faţă de statutul profesional. Şansele mai mari pe care le au unele 
grupuri de a avea un statut social considerat de alţii mai onorabil, constituie o altă cauză 
de conflict structural. 
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7.3. Greva ca formă de manifestare a conflictelor de muncă 
 

Declararea, desfăşurarea şi încetarea grevei. Greva constituie o încetare 
colectivă şi voluntară a muncii de către personalul salariat, în scopul realizării unor 
revendicări profesionale determinate în mod concret şi cărora, întreprinderea refuză să 
dea curs. Greva antrenează perturbarea funcţionării unor firme, instituţii sau servicii, 
aducând prejudicii atât întreprinderii şi greviştilor, cât şi clienţilor sau beneficierilor. 

Conform legislaţiei în România, hotărârea de declarare a grevei se ia de sindicate, 
cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor. Pentru angajaţii neorganizaţi în 
sindicate, hotărârea de declarare a grevei se ia prin vot secret, cu acordul a cel puţin 
jumătate din numărul acestora. Pe durata grevei, angajaţii îşi menţin toate drepturile ce 
decurg din raporturile de muncă, cu excepţia dreptului la salariu şi sporuri la salariu. 

În România, nu pot declara grevă: 
 salariaţii care deţin funcţii de specialitate în aparatul Parlamentului, Guvernului, 

ministerelor, organelor centrale ale administraţiei de stat, prefecturilor şi 
primăriilor, procurorii sau judecătorii, personalul Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne şi al unităţilor din subordinea acestor ministere, precum 
şi personalul militarizat aflat în subordinea Ministerului Justiţiei; 

 salariaţii din sistemul energetic naţional sau din unităţile cu foc continuu cu 
pericol de explozie sau care lucră pentru nevoile de apărare a ţării; 

 personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel, de la plecarea 
şi până la întoarcerea în ţară. 

Greva este organizată şi condusă de organul sindical sau, după caz, de 
reprezentanţii salariaţilor, care stabilesc forma şi durata acesteia. 

În funcţie de diferite criterii de clasificare, grevele se pot împărţi în mai multe 
categorii. 

Tabel 7.1. Categorii de greve 
 

Criterii de clasificare Categorii de greve Caracteristici 

Forma  De avertisment  
 Propriu-zise 

 Maximum 2 ore 
 Durată variabilă 

Întreruperea lucrului  Fără încetarea lucrului 
 Cu încetarea lucrului 

 Numite greve de tip “japonez” 
 Se opreşte lucrul. 

Modul de declanşare 

 Organizate 
 Spontane 

 Organizate, de regulă, de sindicate. 
 Declanşate fără intervenţia 

sindicatului sau contrar opiniei 
acestuia. 

Legalitatea  Legale 
 Ilegale 

 Declanşarea conform legii 
 Declanşarea prin încălcarea legii 

Gradul de cuprindere 
 Totale 
 Parţiale 

 Cuprind întregul personal 
 Participă unele subunităţi sau 

categorii de personal 
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Criterii de clasificare Categorii de greve Caracteristici 

Finalitatea 

 Profesionale 
 Cu obiectiv 

convenţional 
 De solidaritate 
 Politice 
 Pentru salvgardarea 

unor drepturi 
fundamentale 

 Urmăresc îmbunătăţirea salariilor, a 
condiţiilor de muncă 

 Vizează convenţiile de muncă 
 Au drept scop sprijinirea salariaţilor 

din alte întreprinderi 
 Sunt considerate ilegale 
 Sunt considerate la graniţa dintre 

grevele profesionale şi cele politice 

Metoda de organizare 

 Clasice 
 Speciale 
 turnante 
 de debraiaj 
 de ocupare a                

întreprinderii 
 sectoriale 
 parţiale 
 de limitare a                

timpului de lucru 
 de zel 
 administrative 
 cockteil 

 Au loc succesiv; pe secţii, pe profesii 
 Greve scurte şi repetate 
 Intervine într-un punct strategic, 

afectând întreaga întreprindere. 
 Afectează numai unele sectoare 
 Munca se desfăşoară normal dar nu 

se întocmesc documente destinate 
administraţiei 

 Reducerea timpului de lucru 
 Nu încetează munca dar reduc 

randamentul  
 Sunt supuse observaţiei toate 

formalităţile administrative 
 Se folosesc mai multe forme 

combinate 
 
 Conform legislaţiei din România, grevele pot fi: greve de avertisment şi greve 
propriu-zise. 
 Greva de avertisment poate avea o durată maximă de 2 ore, dacă se face cu 
încetarea lucrului, şi trebuie, în toate cazurile, să preceadă cel puţin 48 ore greva propriu-
zisă. 
 Greva propriu-zisă poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate toate 
posibilităţile de soluţionare a conflictului colectiv de muncă, prin procedurile de conciliere şi 
dacă momentul declanşării a fost adus la cunoştinţa conducerii întreprinderii de către 
organizatori, cu 48 ore înainte. 
 În situaţia în care, după declararea grevei, jumătate din membrii de sindicat sau 
jumătate din angajaţii care au hotărât declararea grevei renunţă la grevă, aceasta trebuie 
să înceteze. 
 Conform legislaţiei, greva poate fi declarată numai pentru apărarea intereselor 
profesionale cu caracter economic şi social al salariaţilor. Ea nu poate viza: realizarea 
unor scopuri politice; anularea măsurii desfacerii contractului de muncă de către 
întreprindere, încadrarea sau schimbarea din funcţie a unei persoane; modificarea 
clauzelor contractului colectiv de muncă, a unui acord realizat anterior sau a unei hotărâri 
definitive a comisiei de arbitraj prin care s-a soluţionat un conflict colectiv de muncă. 
 Salariaţii care nu participă la grevă îşi pot continua activitatea, dacă acest lucru este 
posibil. Salariaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să 
împiedice continuarea activităţii de către cei care nu participă la grevă. 
 Organizatorii grevei, împreună cu conducerea întreprinderii, au obligaţia ca pe 
durata acesteia să protejeze bunurile unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor 
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şi a instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol  pentru viaţa oamenilor ori ar 
putea cauza pagube ireparabile. 
 Pe durata grevei, conducerea întreprinderii nu poate fi împiedicată să-şi desfăşoare 
activitatea de salariaţii aflaţi în grevă sau de organizatorii acesteia. 
 Participarea la grevă sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a 
obligaţiilor de serviciu şi nu poate avea consecinţe negative pentru grevişti sau 
organizatori. 
 Conform legii, Curtea Supremă de Justiţie, la sesizarea conducerilor unităţilor în 
care s-a declanşat un conflict de muncă, poate suspenda pe un termen de 90 de zile 
începerea sau continuarea grevei, dacă prin aceasta ar fi afectate interesele majore ale 
economiei naţionale sau interesele de ordin umanitar. Sesizările adresate Curţii Supreme 
de Justiţie se soluţionează în termen de 7 zile de la înregistrarea lor. 
 În timpul grevei, organizatorii continuă negocierile cu conducerea unităţii în vederea 
satisfacerii revendicărilor care au constituit motivele încetării colective a lucrului. În cazul 
în care organizatorii grevei şi conducerea întreprinderii ajung la un acord, greva încetează. 
 Atunci când conducătorul unităţii apreciază că greva a fost declarată ori se continuă 
fără respectarea legii, el se poate adresa judecătoriei cu o cerere pentru constatarea 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în lege pentru declanşarea sau continuarea grevei. 
Judecătoria fixează termenul pentru soluţionarea cererii în cel mult trei zile, examinează 
cererea şi pronunţă, de urgenţă, o hotărâre, după caz, respinge cererea unităţii sau o 
admite şi dispune încetarea grevei. 
 Arbitrajul. În cazul în care greva s-a derulat pe o durată de 20 de zile fără ca părţile 
implicate să fi ajuns la o înţelegere şi dacă continuarea grevei ar fi de natură să afecteze 
interesele economiei naţionale sau interesele de ordin umanitar, Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale poate solicita soluţionarea conflictului colectiv de muncă de către o 
comisie de arbitraj. Iniţiativa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se comunică în scris 
părţilor implicate. La data comunicării se suspendă continuarea grevei. 
 Comisia de arbitraj se compune din trei arbitri. Lista persoanelor care pot fi 
desemnate ca arbitri se stabileşte o dată pe an de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, 
dintre specialiştii din domeniul economic, tehnic, juridic etc., cu consultarea şi a Camerei 
de Comerţ şi Industrie. În raport de obiectul conflictului de muncă, se desemnează câte un 
arbitru din partea conducerii întreprinderii, a sindicatului sau, după caz, a salariaţilor şi a 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. După stabilirea comisiei de arbitraj, părţile sunt 
obligate să depună la această comise întreaga documentaţie privind conflictul colectiv de 
muncă şi susţinerile lor. În termen de trei zile de la primirea documentaţiei, comisia de 
arbitraj are obligaţia să convoace părţile şi să examineze, împreună cu acestea, conflictul 
colectiv de muncă, pe baza dispoziţiilor legii şi a prevederilor contractelor colective de 
muncă aplicabile. Comisia de arbitraj se pronunţă printr-o hotărâre definitivă, în termen de 
24 de ore de la încheierea dezbaterilor. Hotărârea se comunică părţilor, iar conflictul de 
muncă este considerat ca fiind încheiat. 
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APLICAŢII PRACTICE 
 

Ce este conflictul?  
Majoritatea oamenilor asociaza imagini si cuvinte negative acestui concept. 

Conflictul apare astfel ca o neintelegere, o contradictie, un dezacord, o cearta, dar definitia 
poate fi extinsa si la o contradictie intre idei , interese sau sentimente. Intr-un conflict pot 
exista puncte de vedere diferite intre opinii, interese, scopuri, credinte, convingeri, 
experiente, sentimente si valori. 

Propun doua definitii: 
 confruntare intre comportamente, atitudini, emotii, nevoi, scopuri si valori diferite 

sau presupuse a fi diferite. 
 Un mod de a stimula interesul catre rezolvarea de probleme si imbunatatirea 

relatiilor intre diferite persoane. 
In prima definitie, conflictul este vazut ca potentiala situatie de criza, in cea de-a 

doua, ca oportunitate.  
Prima definitie este a unui om concentrat pe rezultate si pe diferentele de pozitie 

dintre el si celalalt, cea de-a doua, a unui om pentru care relatia este cea mai importanta, 
care cauta sa gaseasca asemanari.  

Conflictul evoca imagini ale unor stari generate de lucruri nedorite. La baza aparitiei 
unui conflict sta indeosebi o comunicare negativa, realizata intre doua sau mai multe 
persoane, aceasta continand obiectii, reprosuri, critici. 

Potrivit Codului muncii, pot fi parti in conflictele de munca: 
a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii; 
b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice-, agentii de munca 

temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o 
munca desfasurata in conditiile codului muncii; 

c) sindicatele si patronatele. 
d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor 

speciale sau al Codului de procedura civila. 
Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale. Conflictele de muncă colective 

pot fi de drepturi sau de interese, iar cele individuale de drepturi. 
Conflictele de interese pot fi declansate in urmatoarele situatii: 
a) unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca, in 

conditiile in care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul 
colectiv de munca anterior a incetat; 

b) unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati; 
c) unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate 

ca negocierile au fost definitivate, 
d) unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negocierile 

anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si 
conditiile de munca. 

Conflictele de drepturi sunt urmatoarele: 
a) conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si 

incetarea contractelor individuale de munca; 
b) conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca; 
c) conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor 

cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a 
obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca; 
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d) conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale sau 
colective de munca ori a unor clauze ale acestora; 

e) conflictele in legatura cu constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de 
munca . 

Nu sunt considerate conflicte de drepturi  conflictele dintre unitatile si persoanele 
care presteaza diferite activitati acestora, in temeiul altor contracte decat contractul 
individual de munca. 
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CAPITOLUL 8. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN PLANIFICAREA 
STRATEGICĂ A RESURSELOR UMANE 

8.1. Planificarea strategică a resurselor umane 
 
Planificarea strategică a resurselor umane reprezintă o componentă a 

managementului strategic care este neglijată de multe firme. Motivele unei astfel de situaţii 
sunt numeroase. Până în prezent, în multe organizaţii sau firme din România, managerii n-
au sesizat importanţa acestor preocupări pentru dezvoltarea în perspectivă a resurselor 
umane dar nu a existat nici personalul calificat care să întreprindă astfel de activităţi. 

Strategia îmbină cunoaşterea prezentului cu previziunea fundamentată a viitorului. 
Pentru a defini strategia necesară unui obiectiv sunt necesare informaţii despre trecut, 
prezent şi viitor. 

Prin planificarea strategică se înţelege procesul de previziune a activităţii firmei, 
care-i permite acesteia să stabilească, să cuantifice şi să menţină în mod continuu o 
legătură permanentă între resurse şi obiective, pe de o parte, şi posibilităţile oferite de 
piaţă, pe de altă parte. Planificarea strategică a cunoscut o evoluţie continuă atât din punct 
de vedere al metodelor utilizate cât şi al scopurilor urmărite. 

Procesul planificării strategice începe cu identificarea şi recunoaşterea filozofiei şi 
misiunii unei firme. În această etapă se pun o serie de întrebări: 

 De ce există firma?  
 Care este contribuţia ei?  
 Care sunt valorile de bază şi motivaţiile soluţiilor managerilor şi acţionarilor? 
Răspunsurile la aceste întrebări permit înţelegerea raţiunii privind existenţa unei 

firme. 
Un al doilea pas al procesului de planificare strategică vizează examinarea mediului 

înconjurător extern, obţinându-se informaţii asupra schimburilor care au loc în mediul 
înconjurător şi impactul lor asupra firmei. 

Analiza internă constă în determinarea capacităţii de transformare a resurselor şi a 
potenţialului de acţiune, evidenţiindu-se punctele forte şi cele slabe. 

Pasul următor constă în prognoza evoluţiei firmei, influenţată de disponibilitatea 
managerilor de a-şi asuma riscul. Pe baza prognozelor se stabilesc obiectivele şi 
strategiile, elaborându-se planurile de dezvoltare. Acestea sunt implementate şi dacă este 
cazul revizuite. Procesul strategic de planificare este continuu iar paşii în acest proces 
trebuie respectaţi. 

Conţinutul strategiei resurselor umane ţine seama de strategia firmei şi invers, 
pentru că numai în felul acesta strategia resurselor umane va reuşi să furnizeze suportul 
pentru realizarea obiectivelor organizaţionale. În domeniul resurselor umane, strategia 
permite stabilirea necesarului de personal şi de perfecţionare profesională, politica 
salarială şi implicaţiile acesteia asupra firmei. 
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Fig. 8.1. Procesul planificării strategice 
 

Planificarea strategică se bazează atât pe particularităţile firmei sau organizaţiei 
(misiuni, cultură, puncte slabe, puncte tari, resurse existente sau previzionale) cât şi pe 
condiţiile, tendinţele, oportunităţile, riscurile pe care le prezintă mediul. Rezultatele 
planificării strategice sunt date de performanţele firmei. 

8.2. Planificarea resurselor umane 
 

a. Problemele esenţiale ale planificării resurselor umane. Deoarece cheltuielile 
pentru planificarea resurselor umane trebuie să se menţină în limite rezonabile, un rol 
hotărâtor pentru valoarea unei planificări îl are eficacitatea ei. Planificarea resurselor 
umane trebuie să aibă în vedere: metodele de planificare; exactitatea; obiectivele 
organizaţionale; principiile de planificare; complexitatea informaţiilor. 

Metodele de planificare. Cuvinte ca sistem, model, metodă sperie uneori pe cei 
ce se ocupă cu planificarea resurselor umane deoarece ei cred că în spatele acestor 
noţiuni stau criterii şi calcule foarte riguroase. În planificare este necesar să se lucreze cu 
noţiuni cât mai inteligibile şi să existe convingerea că sistemele şi metodele sunt mijloace 
simple, accesibile oricui. Important este ca ea să ţină cont de toţi factorii importanţi care o 
influenţează. 

Exactitatea. Planificarea resurselor umane se bazează pe informaţii exacte şi 
este adecvată specificului firmei. Nu are sens să se folosească metode de planificare 
indicate de literatură care sunt la modă, dacă ele nu se pretează în cazul unei firme şi nici 
metode cu toleranţe foarte restrânse, dacă acest lucru nu este necesar. Planificarea 
resurselor umane nu trebuie privită ca o contabilitate în care planul şi realizarea lui trebuie 
să coincidă exact la sfârşitul perioadei. Este firesc să apară abateri, dar acestea nu trebuie 
să constituie un criteriu hotărâtor pentru aprecierea calităţii planificării. 

Obiective organizaţionale. O bună planificare a resurselor umane asigură 
îndeplinirea obiectivelor generale ale firmei. Dar obiectivele firmei pot fi îndeplinite numai 
dacă ea dispune de resursele umane necesare. Nu este greu să se formuleze obiective 
pentru firmă; mult mai dificil este să se stabilească şi să se asigure personal necesar 
pentru ca aceste obiective să fie realizate. 
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Principiile de bază ale planificării. Un rol important în planificarea resurselor 
umane îl are elaborarea unor principii raţionale de planificare. Pentru materializarea 
acestor principii se pot constitui un inventar de noţiuni clar definite, un set de criterii şi 
unităţi de măsură pentru indicatorii planificaţi, evidenţiindu-se aspectele pozitive şi 
negative ale diferitelor activităţi. Un rol esenţial în are stabilirea potenţialului firmei şi a 
elementelor prin care firma se diferenţiază faţă de concurenţă. 

Complexitatea informaţiilor. Odată cu lichidarea sistemului de planificare 
centralizat, firmele pot să realizeze o concordanţă între obiective şi resurse şi să ia 
hotărâri în privinţa asigurării condiţiilor necesare unei bune planificări a resurselor umane. 
Premisa reuşitei o constituie existenţa unor informaţii corelate care să permită elaborarea 
planului resurselor umane. Pe baza acestor informaţii se pot elabora variantele necesare, 
concepţiile concrete privind necesităţile de pregătire şi de perfecţionare profesională, 
precum şi metodele de stimulare materială. 

Este important ca planificarea resurselor umane să nu fie tratată doar ca o 
problemă de ordin tehnic sau economic. O planificare corectă a resurselor umane nu 
numai că influenţează în mod pozitiv gândirea angajaţilor, dar constituie şi baza stimulării 
morale. 

b. Etapele planificării resurselor umane. Ca parte inseparabilă a procesului de 
planificare a unei întreprinderi, planificarea resurselor umane este procesul de analiză şi 
de identificare a necesarului de personal pe profesii, calificări, vârstă, sex. Pentru aceasta 
sunt o serie de activităţi, cum ar fi: identificarea profesiilor şi meseriilor care nu au 
acoperire cu personal; analiza piramidei vârstei personalului; analiza fluctuaţiei 
personalului pe compartimente; compensarea cerinţelor cu disponibilul. În cadrul acestui 
proces se va asigura respectarea corelaţiei privind creşterea mai rapidă a productivităţii 
muncii, comparativ cu dinamica angajărilor şi cu dinamica salariului mediu. 

La elaborarea planului resurselor umane se va ţine seama de principalii factori de 
influenţă şi se va evidenţia modul în care aceştia condiţionează şi acţionează asupra 
planului. Dintre cei mai importanţi factori de influenţă, pot fi menţionaţi progresul tehnic, 
nivelul resurselor, piaţa muncii, reglementările guvernamentale, situaţia economică 
generală, politica partenerilor interni şi externi. 

Aceşti factori acţionează în strânsă interdependenţă. Numai luând în considerare 
aceşti factori şi interdependenţele dintre ei se va putea elabora un plan realist şi eficient, 
orientat spre realizarea obiectivelor organizaţionale. 

În fig. 8.2 s-au reprezentat grafic etapele planificării resurselor umane. 
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Fig. 8.2. Etapele planificării resurselor umane 
 

c. Planificarea carierei de către angajaţi. În cadrul firmelor au loc modificări 
rapide, determinate de mediul în care trăim. Nici o firmă nu va supravieţui dacă nu se 
pregăteşte pentru schimbări. 

Spre deosebire de perioadele anterioare, când cariera unui individ era gândită de 
alte persoane, de părinţi sau instituţii, astăzi lucrurile se petrec altfel. Angajaţii nu mai sunt 
nepăsători privind evoluţia carierei lor, aşteptând să urce treptele ierarhice odată cu 
înaintarea în vârstă sau cu pensionarea unor superiori. Proprietarii ştiu că actualii angajaţi 
au un grad mare de independenţă, doresc să participe la luarea deciziilor şi nu acceptă 
uşor să-şi asume alţii responsabilităţi în locul lor. Loialitatea angajaţilor nu mai este astăzi 
uşor de obţinut. Angajaţii sunt mai loiali faţă de valorile personale, faţă de propriile puncte 
de vedere, şi nu acceptă supunere oarbă faţă de firmă. Ei ştiu că dacă vor să reuşească în 
carieră, trebuie să şi-o pregătească singuri. Ştiu că pentru a reuşi trebuie să se gândească 
în viitor, plecând de la ceea ce le-ar place să facă în viaţă şi că fără o autoperfecţionare 
continuă care să le garanteze că sunt la zi cu cerinţele pieţii muncii, nu au şanse de 
succes. De toate acestea se va ţine seama la planificarea resurselor umane. 

d. Relaţiile dintre ciclul de viaţă al unei firme sau organizaţii şi planificarea 
resurselor umane. Pe perioada existenţei unei firme sau organizaţii se produc schimbări 
în structura şi necesarul de resurse umane, ceea ce duce la planificarea diferenţiată, pe 
etape, a acestora (tabelul 8.1.). 
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Tabelul 8.1. 
Corelaţia dintre ciclul de viaţă al firmei sau organizaţiei şi 

planificarea resurselor umane 
 

Etape Caracteristici 

1. Naştere 

resurse financiare limitate 
investiţii mari în activitatea de marketing 
activităţilor de planificare a resurselor umane li se acordă mai puţină 
atenţie 
firma sau organizaţia recrutează şi promovează indivizi foarte bine 
pregătiţi profesional 

2. Creştere 

cresc resursele financiare 
continuă investiţiile în marketing 
firma se concentrează spre recrutare şi selecţie profesională 
începe planificarea strategică a resurselor umane 

3. Maturitate 
organizaţia are profit 
planificarea resurselor umane devine vitală 
activităţile de planificare a resurselor umane se extind 

4. Declin 
firma nu mai face faţă schimbărilor 
se folosesc practici verificate de planificare a resurselor umane 
se reduce numărul personalului 

 
 Un plan al resurselor umane poate fi extrem de sofisticat sau extrem de simplu. 
Indiferent de modul în care este întocmit, scopul planului este de a permite managerilor 
determinarea corectă a necesarului de personal. 
 O politică eficientă de planificare a resurselor umane oferă, în principal, următoarele 
avantaje: 

 managerii de vârf au o imagine mai clară asupra dimensionării resurselor 
umane şi a deciziilor de afaceri; 

 costurile planificării resurselor umane sunt mai mici; 
 poate fi alocat mai mult timp recrutării talentelor, necesităţile fiind anticipate şi 

identificate înainte ca personalul actual să se retragă. 
 Toate eforturile de planificare a resurselor umane devin inutile dacă managerii nu 
iau măsuri pentru implementarea planului. 
 

APLICAŢII PRACTICE 
 

Planificarea Resurselor Umane are drept scop asigurarea resurselor umane 
necesare indeplinirii obiectivelor strategice ale companiei. Prin planificare se asigura 
numarul de personal necesar si implicit cunostintele tehnice, indemanarea, experienta, 
abilitatile soft impuse de obtinerea performantei stabilita prin strategia companiei. 

Planificarea strategica se bazeaza atat pe particularitatile organziatiei, cat si pe 
conditiile, tendintele, oportunitatile si riscurile pe care le prezinta mediul. 

Rezultatele planificarii strategice sunt validate de performantele organizatiei. 
Planificarea strategica se concentreaza asupra determinarii unei orientari generale 

a departamentului de resurse umane, impusa de directia si obiectivele organizatiei. 
Aceasta solicita atat activitatile resurselor umane, cat si resursele aferente, care trebuie sa 
corespunda structurii, normelor, culturii, pietei si obiectivelor de productie ale organizatiei. 
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Procesul de planificare include o analiza a nivelului de calificare al angajatilor si al 
ofertei existente pe piata fortei de munca privind posturile ce sunt sau vor trebui sa fie 
ocupate cu personal. Totodata, sunt elaborate si planurile care prevad cresterea sau 
reducerea de personal in cadrul unei organizatii. 

Procesul de planificare este strans legat de procesul de angajare a personalului si 
depinde, de asemenea, de planul strategic general al organizatiei. 
 

SOLUTII DE ELIMINARE A DEFICITULUI/SURPLUSULUI DE PERSONAL 
 
Optiuni pe termen lung: 
Deficit de personal 
 recrutari si selectii, instruiri,  transferuri, promovari; 
Surplus de personal 
 inghetarea numarului de angajati actuali, transferuri, concedieri, iesiri la pensie.  
Optiuni pe termen scurt: 
Deficit de personal 
 ore suplimentare, angajari part time,cresterea productivitatii, transferuri 

temporare 
Surplus de personal 
 reducerea orelor suplimentare, renuntarea la angajatii part time, reducerea 

saptamanii de lucru, incetarea temporara a activitatii. 
 

Instrumentul principal pentru stabilirea obiectivelor si actiunilor viitoare este un audit 
de incredere. Managerii resurselor umane ar trebui sa organizeze un audit de incredere a 
operatiunilor lor in cadrul companiei. 

Auditul ar trebui sa abordeze intrebari cum ar fi:  
 Sunt activitatile tale relevante?; 
 Au reusit metodele tale de recrutare si pregatire sa intampine functiile cele mai 

importante ale organizatiei?; 
 Sunt functiile indeplinite in mod efectiv si eficient?; 
 Intelegem nevoile organizatiei ca intreg?. 
Ca membrii ai echipei de planificare strategica, valoarea cea mai mare a 

managerilor resurselor umane poate sta in promovarea discutiilor si a gandirii.  
Managerii resurselor umane discuta cu fiecare element constituent al institutiei.. 

Faptul ca detin aceasta pozitie unica le permite sa intre in discutii cu oamenii si sa adune 
date. Pornind de la aceasta baza de date, managerii resurselor umane ar trebui sa poata 
implica pe toata lumea intr-un proces de reflectie asupra unor probleme importante pentru 
viitorul institutiei. 

Rolul departamentului de resurse umane in planificarea strategica formalizata este 
de a evalua curentele actuale sau pe cale de aparitie. 

O ocazie foarte buna de a deveni un partener strategic pentru organizatie este sa 
studiezi informatiile financiare. Liderii in managementul resurselor umane trebuie sa 
inteleaga si sa cunoasca contextul financiar al organizatiei. Fie ca profiturile scad sau 
cresc. Oricare dintre schimbari trebuie sa fie inteleasa si cunoscuta de managerii 
resurselor umane inainte ca managementul de conducere sa afle despre schimbarea 
respectiva. 
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CAPITOLUL 9. REVISAL - Registrului electronic de evidenţă a 
salariaţilor 

Potrivit art. 34 din Codul muncii, republicat, fiecare angajator are obligaţia de a 
infiinţa un registru general de evidentă a salariaţilor. 

 în perioada 2003 - 2006 au fost aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 
247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 164 din 14 martie 2003. 

 în perioada l septembrie 2006 - 31 iulie 2011 s-au aplicat dispoziţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de 
evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 22 februarie 
2006. 

 în prezent, metodologia de întocmire şi completare a registrului general de 
evidenţă a salariaţilor este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 372 din 27 mai 2011. 

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul 
teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea 
registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic a fost stabilită prin Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 587 din 19 august 2011. 

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în format electronic. 
Problemă: 
Trebuie să întocmim Registrul de evidenţă a salariaţilor şi pe suport fizic (hârtie)? 
Răspuns: 
Nu. Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului 

de evidenţă a salariaţilor (ReviSal) care prevedea iniţial întocmirea acestui registru în 
format tipizat a fost abrogată de Hotărârea Guvernului nr. 161/2006. 

Art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 stabilea că registrul se întoc-
meşte în formă electronică. Dar Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 a fost abrogată de 
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011. 

Iar art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 prevede doar obligativitatea întoc-
mirii registrului în formă electronică (ReviSal). 

Obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-1 
prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, revine angajatorilor potrivit art. 2
 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011. 

Astfel, o societate comercială nou-constituită are obligaţia de a înfiinţa registrul de 
evidenţă a salariaţilor numai dacă încadrează personal pe bază de contract individual 
de muncă. 

În acest sens, art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 stabileşte că 
angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul 
teritorial  de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, cel 
târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat. 

Obligativitatea înfiinţării şi păstrării registrului 
a. Persoanele juridice române 
Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la domiciliul, respectiv la 

sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei 
alte autorităţi care fl solicită, în condiţiile legii. El înlocuieşte carnetele de muncă. 
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Până la 31 decembrie 2010, carnetul de muncă s-a completat în paralel cu registrul 
de evidenţa a salariaţilor. Dovada vechimii in munca pentru perioada lucrată anterior datei 
de 31 decembrie 2010 se face cu carnetul de muncă. 

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se înregistrează în prealabil la 
autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, 
respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. Tot acolo se va 
depune, potrivit art. 34 alin. (6) din Codul muncii, în cazul încetării activităţii angajatorului. 

Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului. De semnalat că 
Registrul vechi angajatorii vor păstra şi arhiva, şi Registrul întocmit potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de 
evidenţă a salariaţilor. 

b. Persoanele juridice străine 
Prevederea potrivit căreia persoanele juridice străine nu aveau obligaţia de a înfiinţa 

registrul pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii 
români se înregistrau la inspectoratul teritorial de muncă - a fost abrogată de Hotărârea 
Guvernului nr. 37/2010. Drept urmare, şi aceste categorii de angajatori vor înfiinţa 
Registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

Misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanţele, 
consulatele generale şi consulatele oficiale nu au obligaţia înfiinţării şi transmiterii 
registrului general de evidenţă a salariaţilor. Prin excepţie însă, şi misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi 
reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România au obligaţia de a înfi-
inţa şi a transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă pentru personalul angajat 
local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România (art. 2 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011). 

c. Unităţile fară personalitate juridică 
Unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor - sucursale, agenţii, 

reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică au 
obligaţia de a înfiinţa, a completa şi a transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 au primit delegare de competenţă pentru încadrarea personalului prin 
încheierea de contracte individuale de muncă; 

 au primit delegare de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului 
general de evidenţă a salariaţilor. 

Unităţile fără personalitate juridică care îndeplinesc aceste condiţii pot încheia con-
tracte de prestări de servicii în vederea completării şi transmiterii registrului, dacă au primit 
delegare în acest sens. 

În aceste cazuri, Registrul se va păstra în formă electronică la sediul sucursalei, 
agenţiei, reprezentanţei etc. - care a primit delegaţia de a-1 completa. 

Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe 
persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator  (Anexa nr. 3).   

Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin 
incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari 
servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca (Anexa 4), care isi 
desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare cu conditia informarii 
inspectoratului teritorial de munca (Anexa 5).  
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Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele 
elemente: 

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul 
numeric personal , CNP, cetatenia si tara de provenienta , Uniunea Europeana, 
UE, non-UE, Spatiul Economic European\SEE;  

b) data angajării;  
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;  
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) 

sau altor acte normative; 
e) tipul contractului individual de munca;  
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;  
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;  
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu 

exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;  
i) data incetarii contractului individual de munca. 
Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus se 

face dupa cum urmeaza: 
 la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)-g) se inregistreaza 

in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre 
salariatul in cauza; 

 elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de 
maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;  

 elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii 
contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a 
determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;  

 pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si 
denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.  

Orice modificare a elementelor prevazute la  lit. a), c)-g) se inregistreaza in registru 
cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare 
prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in 
care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act 
normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, 
potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.  

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care 
angajatorul a luat cunostinta de acestea. 

Registrul general de evidenţă a salariaţilor cuprinde contractele individuale de 
muncă în desfăşurare la data de l august 2011, indiferent dacă acestea sunt suspendate 
la această dată (pct. 4 din Anexa la Ordinul nr. 1.918/2011). 

Exemplu: 
Angajata A.S. a întrerupt activitatea în data de 26.07.2011, pentru a intra în 

concediu de creştere copil, pe o perioadă de 2 ani. Totuşi, contractul său de muncă va fi 
înregistrat în ReviSal. 

Într-adevăr, concediul pentru creşterea copilului în vârstă depănă la 2 ani sau, în 
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani constituie o cauză de 
suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului. Contractul 
individual de muncă se suspendă în baza cererii depuse de salariat la care anexează 
certificatul de naştere, în baza cererii depuse de salariat, angajatorul emite o decizie prin 
care constată suspendarea contractului individual de muncă. Decizia angajatorului 
constituie temeiul înscrierilor în registrul general de evidenţă a salariaţilor. 
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Prin urmare, există obligaţia înscrierii în registrul general de evidenţă a salariaţilor a 
contractului individual de muncă existent la data de l august 2011, chiar dacă acesta era 
suspendat din data de 26.07.2011. Contractul se înregistrează acum, în noua aplicaţie 
informatică, cu numărul şi data deciziei de suspendare. Data înregistrării este data la care 
angajatorul a luat cunoştinţă de această obligaţie de înregistrare potrivit art. 4 alin. (3) din 
H.G. nr. 500/2011. 

Problema l 
Este obligatorie întocmirea deciziei de suspendare a CIM pentru: 
 concediu fără salariu pentru interese personale; 
 concediu fără plată cu plată pentru formare profesională; 
 concediu paternal; 
 5 zile libere plătite de unitate pentru anumite evenimente (naştere copil, deces, 

etc.) sau este suficientă cererea salariatului? 
Răspuns 
Potrivit art. 3 alin. (2) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, registrul se com-

pletează în ordinea angajării şi cuprinde şi elementul perioadă şi cauzele de suspendare a 
contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor 
medicale. 

Astfel, doar cazurile de suspendare ale contractelor individuale de muncă din 
motive medicale sunt exceptate de la completarea în registru. Toate celelalte cazuri de 
suspendare vor fi înregistrate în registru. 

În înregistrarea cazurilor de suspendare se vor avea în vedere următoarele: 
 data începerii suspendării reprezintă data de la care salariatului i-a fost 

suspendat contractul individual de muncă conform deciziei de suspendare; 
 data sfârşitului suspendării reprezintă data până la care salariatului i-a fost 

suspendat contractul individual de muncă conform termenului-limită stabilit prin 
decizia de suspendare; 

 data încetării suspendării reprezintă data de la care încetează suspendarea 
contractului salariatului, conform deciziei de încetare a suspendării emise de 
angajator. 

Prin urmare, chiar dacă dispoziţiile Codului muncii nu prevăd în mod expres întoc-
mirea deciziilor de suspendare a contractelor de muncă ale salariaţilor, potrivit 
specificaţiilor tehnice privind întocmirea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, înregistrarea în registrul electronic de evidenţă al salariaţilor a suspendării con-
tractelor individuale de muncă are la bază decizia de suspendare. 

In concluzie, pentru înregistrarea cazurilor de suspendare în registru este necesară 
întocmirea deciziilor de suspendare ale contractelor individuale de muncă. 

Problema 2 
O societate comercială, în baza unui contract comercial, urmează să preia un 

număr de salariaţi conform Legii nr. 67/2006. Cum se poate înregistra în ReviSal transferul 
de personal de către cesionar având în vedere faptul că salariaţilor le continuă contractele 
de muncă? Cedentul nu operează concedieri, iar cesionarul nu îi angajează, ci nu mai 
preia contractele cu toate drepturile acestuia, aşa cum au fost încheiate de cedent. 

Răspuns 
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 nu cuprinde dispoziţii în ceea ce priveşte înre-

gistrarea în ReviSal a salariaţilor în urma transferului colectiv şi transmiterii datelor 
referitoare la acest aspect către ITM. De asemenea, nici Hotărârea Guvernului nr. 
161/2006, în perioada în care a fost în vigoare, nu a reglementat această situaţie. 
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În practică, îhtr-o asemenea situaţie, înregistrarea şi transmiterea ReviSal către ITM 
se realizează de ambii angajatori (cedent şi cesionar). 

Cedentul, în ReviSal, trebuie să înceteze contractele individuale de muncă ale 
salariaţilor transferaţi din câmpul „temei încetare contract" va selecta „alt temei" - încetare 
conform art. 169 din Codul muncii. De asemenea, în câmpul „explicaţie temei încetare" se 
menţionează că transferul este efectuat potrivit art. 169 din Codul muncii, republicat. 

Cesionarul (angajatorul care preia salariaţii prin transfer), va înregistra în ReviSal 
salariaţii transferaţi ca noi salariaţi, înscriind în câmpul „dată începere activitate" data 
efectivă a transferului efectuat potrivit art. 169 din Codul muncii, republicat. In câmpul „alte 
detalii/informaţii contract" angajatorul va face menţiuni privind transferul efectuat şi actul 
juridic pe baza căruia s-a realizat transferul colectiv al salariaţilor. Pe cale de consecinţă, 
transmiterea ReviSal se va realiza ca pentru orice alt salariat nou-angajat, respectiv cel 
târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat. 

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format 
electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:  

 prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii; 
 prin e-mail, pe baza de semnatura electronica; 
 prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, 

insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. 
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