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Prezentul ghid de bune practici a fost elaborat
în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Resurse
umane

și

competitivitate

pentru

sectoarele

economice cu potențial competitiv”. Proiectul a fost
finanțat în cadrul liniei de finanțare Program
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axă prioritară
3. Locuri de muncă pentru toți; OS 3.8 Creșterea
numărului

de

angajați

care

beneficiază

de

instrumente, metode, practici, etc. standard de
management al resurselor umane și de condiții de
lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la
dinamica

sectoarelor

economice

cu

potențial

competitiv identificate conform SNC/domeniilor de
specializare inteligentă conform SNCDI.
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1. Cadru general
Managementul resurselor umane este un factor de
creștere
a
competitivităț
ii firmei şi a
economiei
naţionale în
ansamblu, un
factor
important de
progres
economic şi social.
Managementul resurselor umane contribuie
decisiv la armonizarea intereselor indivizilor cu
obiectivele firmei şi ale societăţii, la împletirea
armonioasă a raţiunilor economice cu raţiunile sociale
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atât în cadrul firmei, cât şi la scara comunităţii şi
societăţii.
În condiţiile societăţii contemporane, ale
progresului uriaş al cunoaşterii ştiinţifice, managementul
resurselor umane îşi dovedeşte o dată în plus marea sa
capacitate de performanță, contribuind la micşorarea
consumurilor de resurse limitate (pământ, muncă şi
capital) şi poluante (combustibili fosili), la micșorarea
dependenţei creşterii economice de aceste resurse
limitate, la armonizarea intereselor generaţiilor prezente
cu generaţiile viitoare, la crearea unor mai bune condiţii
de conservare a Planetei şi a vieţii în general.
Într-o
viziune
strict
microeconomică,
managementul resurselor de muncă este atât o funcţie a
întreprinderii, alături de funcţiile comercială, de
cercetare-dezvoltare, de producţie şi financiar-contabilă,
cât şi o funcţie a conducerii de ansamblu a întreprinderii,
alături de funcţiile de previziune, de organizare, de
comandă, de coordonare şi de control.
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Managementul resurselor umane se distinge şi se
detaşează însă net de celelalte funcţii ale întreprinderii şi
componențe ale managementului în ansamblul său.
Explicaţia rezidă din aceea că managementul resurselor
umane constituie asocierea a două resurse: managerul şi
managementul pe de o parte şi resursa de muncă pe de
altă parte; ambele resurse au aceeaşi origine, umană,
forma cea mai înaltă de organizare a materiei, a vieţii;
nici o altă resursă sau asociere de resurse nu se poate
compara cu asocierea
pe care o reprezintă
managementul
resurselor umane.

Resursele
umane fac obiectul
preocupării
științelor
economice în virtutea
faptului ca sunt o “resursa ca oricare alta”, indispensabilă
producției, creșterii economice. În realitate, păstrându-ne
strict în sfera economiei, a raționamentelor acesteia,
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economistul recunoaște si accepta faptul ca resursele
umane sunt o resursa distincta si nu una oarecare în
rândul tuturor celorlalte.
Managementul resurselor umane îsi extrage
capacitatea sa productiva de excepție, primordiala nu
numai din calitățile resurselor umane. Acestea au si
defecte, disfuncții si incoerențe care pot împiedica
afirmarea atât a calităților resurselor umane, cât si ale
celorlalți factori de producție. Atingerea obiectivelor
firmei este posibila prin eliminarea incoerențelor
resurselor umane în firmă dacă si numai dacă
managementul în general si prestația managerului
resurselor umane se dovedesc în practică, până la fiecare
individ si loc de munca ... atât știință cât si arta.
Cum educarea personalului, mai ales a celui
încadrat pe o funcție cu responsabilități de resurse umane
pentru o firmă, este esențială, în ultimul timp cursurile
de specializare și de actualizare a legislației aplicabile în
domeniu au fost din ce în ce mai căutate. Pentru a
întâmpina această necesitate, Asociația „O șansă pentru
fiecare” a organizat cursuri autorizate ANC de „Manager
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Resurse Umane”, dar și o serie de training-uri nonformale pe tema „Talent Management”. Pentru
pregătirea cursanților prin intermediul trainingurilor a
fost contactă o persoană cu experiență în domeniul
psihologiei organizaționale și a resurselor umane: Duvac
Ion.

7
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2. Elemente generale ale ideii
de manager resurse umane

8

Literatura de specialitate conține numeroase
definiții parțiale, care pun accent pe anumite laturi si
domenii. În fața unei astfel de diversități de definiții
existente, prof. univ. dr. Aurel Manolescu le examinează
si conchide, credem corect, ca acestea „nu intră în
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contradicție” ci sunt mai de grabă complementare unele
cu celelalte.
Si managementul general, în structura căruia s-a
născut si funcționează astăzi managementul resurselor
umane, cunoaște o varietate de termeni si de definiții, în
funcție de unghiul din care este examinat. De pilda, după
College Dictionary termenul de management care își
trage originea din verbul „to manage” (= a conduce)
reține nu mai puțin de 15 sensuri, dintre care menționam:
a. act sau maniera de conducere, direcție si
control;
b. capacitate de a conduce, abilitate de
conducător;
c. persoane sau persoana care conduc/conduce
afacerile unei instituții;
d. conducători, administratori, adică persoane
care au sarcina de a controla si manipula resursele,
cheltuielile în strânse corelații cu obiectivele urmărite.
Studiul mai recent al prof. univ. dr. Ovidiu
Nicolescu merge ceva mai departe si formulează o serie

Asociația O Șansă Pentru Fiecare | C.U.I. 22246112

9

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi | Componenta 1 România profesională – Res
urse umane competitive
Titlul proiectului „Resurse umane si competitivitate pentru sectoarele economice cu
potential competitiv”
ID proiect: POCU/227/3/8/118464
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020

de critici specialiștilor din domeniul resurselor umane
care preiau din managementul general o serie de
componente si elemente teoretico-metodologice „fără a
le particulariza suficient la specificul resurselor umane”.
În același timp, autorul citat, cunoscut prin contribuțiile
sale teoretico-metodologice si practice în materia de
ansamblu a managementului propune doua definiții ale
managementului resurselor umane; prima privită ca
disciplina științifică si a doua ca domeniu al practicii.
Definiția care privește managementul resurselor
umane ca disciplină științifică raportată de autor la
resursele umane interne ale firmei, este definită prin
„studiul proceselor si relațiilor manageriale care se
referă nemijlocit la resursele umane ale firmei, cu
descoperirea legalităților specifice care le guvernează si
cu conceperea de metode, tehnici, proceduri, reguli, etc.,
în vederea dimensionării, previzionării, asigurării,
utilizării, motivării si dezvoltării eficace a resurselor
umane, subordonată amplificării competitivității firmei”.
Cea de-a doua definiție a aceluiași autor, care
privește managementul resurselor umane ca domeniu
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practic, lărgește sfera resurselor umane, cuprinzând
alături de resursele umane din firmă si resurse umane din
afara firmei (stakeholderii).
Pornind de la toate aceste coordonate generale şi
ținând seama de specificitatea resurselor umane, am
putea reține că „managementul resurselor umane este o
activitate umană de organizare şi conducere întemeiată
ştiinţific pe principii, norme şi valori culturale, pe
metode, tehnici şi instrumente practice de previziune, de
recrutare şi de alocare a resurselor de muncă, de
modelare şi dezvoltare cantitativă şi calitativă a acestora
în condiţii de motivare, de securitate, de igienă şi de
protecţie, în concordanță cu aspirațiile şi interesele
angajaților şi cu obiectivele firmei de raționalitate şi
eficiență, de maximă competitivitate.
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3. Ce presupun resursele
umane?
Domeniile principale
ale
managementului
resurselor
umane
sunt
următoarele: Organizarea şi
proiectarea posturilor de
muncă (proiectul de organizare şi de perfecționare a
acesteia, proiectarea posturilor, analiza posturilor),
Asigurarea personalului (previzionarea necesarului de
personal, planificarea resurselor umane -număr şi
structuri-, recrutarea şi selecția personalului, evaluarea
calităților şi așezarea personalului pe posturi),
Dezvoltarea (perfecționarea) personalului (pregătirea
profesională, reconversia profesională, educația şi
formarea în spiritul altor exigențe, promovarea în funcții,
formarea
carierelor),
Evaluarea
performanțelor
(performanțele angajaților, potențialul şi cheltuielile pe
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posturi de muncă, evidențierea limitelor actuale ale
locurilor de muncă şi ale personalului, studii şi cercetări
ştiinţifice).
Pe lângă cele menționate anterior, managerii
resurse umane au competențe și în următoarele domenii:
Recompensele angajaţilor (sisteme de plată, plata pentru
calificare, plata pentru condiţiile de muncă, plata pentru
intensitatea munci, plata pentru rezultatele cantitative şi
calitative, recompense pentru fidelitate, participare etc,
alte avantaje pentru angajaţi), Relaţiile angajaţi –
angajator (legislația corespunzătoare domeniului în care
activează, regulament de organizare şi funcţionare,
participarea-implicarea,
asocierea
în
sindicate,
informarea-consilierea personalului, comunicarea şi
negocierea), Avantajele şi bunăstarea angajaţilor
(sisteme de pensii, sisteme de asigurări, plăţi pentru
timpul nelucrat, facilităţi cultural-sportive şi facilităţi de
transport şi igienă, facilităţi de transport şi igienă la
intrare şi ieşire din schimb), Securitatea şi sănătatea
angajaţilor (umanizarea muncii, măsurarea consumului
de energie fizică şi intelectuală, aplicarea ergonomiei la
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posturile de muncă, măsuri de protecţie şi de securitate a
muncii)
și
Administrarea-gestiunea
angajaţilor
(angajarea personalului, programe de lucru (flexibile),
gestionarea costurilor pe locuri de muncă, disciplina şi
controlul, sisteme informaţionale.)
Aşa cum am menţionat, aceste domenii pot fi
restrânse sau extinse pe principiul armonieii, după cum
şi conţinutul fiecărui domeniu poate fi extins şi
concretizat.
14
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4 Cum se desfășoară
activitatea de management a
resurselor
umane
Managementul
resurselor
umane
în
întreaga lui existență, de la
creare şi până astăzi, s-a cristalizat, exprimat şi afirmat
sub formă de modele.
Aşa se explică de ce astăzi literatura de
specialitate din domeniul managementului resurselor de
muncă abundă pur şi simplu în modele.
Modelul tradiţional - Opera tayloristă recunoaște
că munca este neplăcută, fără conţinut, dar aceasta nu are
prea mare însemnătate dacă angajatul câştigă în
compensație. Se înţelege de aici că oamenii tolerează
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orice muncă dacă este plătită corespunzător. În fine,
diviziunea şi separarea muncilor de concepţie de cele de
execuţie şi fragmentarea acestora nu implică creativitate
şi angajaţii nici nu pot să fie nici creativi şi nici lăsaţi săşi controleze singuri munca, rezultatele. Dse aici rezultă
că sarcina managerului în acest model este să
fragmenteze sarcinile pentru a putea fi învăţate uşor şi
realizate lesnicios, după care managerul trebuie, în
consecință, să supravegheze şi să controleze
subordonații. Şi în fine, se credea că, dacă sarcinile de
muncă sunt simple iar oamenii sunt controlaţi, rezultatele
muncii pot fi de calitate şi chiar superioare standardelor.

Modelul relațiilor umane include predicții
care sunt negări ale celor pe care se întemeiază modelul
precedent, tradițional. Modelul relațiilor umane
realizează umanizarea acestora, recunoaște că pe lângă
bani (şi nevoi fiziologice) oamenii au şi alte motivații
cum sunt acelea de a fi utili şi importanți, să fie
recunoscuți ca individualități şi să aibă apartenenţă la
grup etc.
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În consecinţă, managerul lasă loc subordonaților
să-şi realizeze o autoconducere şi autocontrol pentru
activitățile de rutină, consultă şi ia în considerare
sugestiile angajaţilor, arătând că aceştia sunt importanţi
şi utili firmei.
De asemenea, din cele arătate, în condiţiile
accesului la informaţie, rezultă că angajaţii pot participa
eficient la dezbaterea problemelor şi la formularea
deciziilor, îmbunătăţindu-se starea lor de spirit (moralul),
fără a mai ţine prea mult seama de poziţia ierarhică ce îi
separă, devenind cooperanți şi mai eficienţi, iar
obiectivele firmei pot fi realizate cu mult mai mult
succes.

Modelul resurselor umane este clădit pe
eliminarea separării tayloriste între munca fizică şi
munca de concepție; munca nu mai apare neplăcută,
angajaţii devin dispuşi la efort suplimentar, dincolo de
obligațiile zilnice.
Sarcina de căpetenie a managerului este aici să
încurajeze participarea tuturor resurselor umane
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disponibile, deoarece toţi vor lucra după posibilităţi, iar
dacă este nevoie, sunt înclinaţi pe de-a întregul să înveţe.
Se înţelege de aici că aceste premise vor îmbunătăţi
calitatea, productivitatea; angajaţii vor fi mai inovatori,
astfel că firma va fi mai eficientă, mai prosperă, mai
capabilă să facă faţă competiţiei economice.
Modelele examinate, privite în succesiunea lor,
pot fi apreciate ca fiind mecanisme manageriale tot mai
perfecţionate de alocare şi utilizare a resurselor umane.
Nu poate nimeni să nege această apreciere,
pentru că fiecare etapă şi, deci, fiecare model a eliminat
obstacolele, frânele şi cauzele conflictuale pe de o parte
şi a asigurat permanent calea creşterii performanţelor
economice, contribuţia managementului resurselor
umane la progresul general, economic şi social al
umanităţii.
Managerul departamentului resurse umane este
subordonat direct managerului general, care defineşte
responsabilităţile în mod similar cu celelalte activităţi
importante din organizaţie.
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Managerul general trebuie să cunoască
principalele caracteristici ale activităţii din domeniul
resurselor umane, să stimuleze cooperarea dintre acest
departament şi celelalte departamente ale organizaţiei.

Recrutarea și selecția personalului

19

Recrutarea se referă la acel set de activităţi pe
care organizaţia le foloseşte pentru a atrage candidaţii
pentru posturile scoase la concurs, candidaţi care au
aptitudinile şi deprinderile necesare pentru a contribui la
îndeplinirea obiectivelor organizaţionale.
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Selecţia reprezintă procesul prin care organizaţia
alege, dintr-un grup de candidaţi, persoana sau
persoanele cele mai potrivite postului scos la concurs,
conform criteriilor stabilite şi luând în considerare
condiţiile de mediu.
Există câteva elemente care afectează succesul
proceselor de recrutare şi selecţie:
➢ Existenţa unei forţe de muncă competente sau
educabile;
➢ Reţea eficientă de informare care „atinge” populaţia
posibililor candidaţi;
➢ Un mediu organizaţional atractiv;
➢ Imagine clară a priorităţilor organizaţiei;
➢ Mijloace/instrumente care să fie capabile să selecteze
cei mai buni candidaţi.

Procesul de recrutare
Sarcina principală a procesului de recrutare este
asigurarea unui număr suficient de candidaţi care să
garanteze faptul că se vor găsi oameni care posedă
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calităţile dorite de către organizaţie. În pofida acestui
fapt, organizaţiile de administraţie publică nu acordă o
atenţie deosebită acestui proces. Tendinţa este de a
angaja primii candidaţi care îndeplinesc cerinţele minime
ale postului. Mai mult decât atât, bugetele pentru
recrutare sunt foarte mici (în cazul fericit în care
există...).
Pe lângă aceste probleme, mai există şi ceea ce
am putea denumi „lipsa de atractivitate” a administrației
publice ca posibil loc de muncă, aspect discutat anterior.
21

Consideraţii preliminare
Totuşi, există câteva lucruri care pot fi făcute. În
primul rând, un bun proces de recrutare nu se poate face
sub presiunea timpului; deci o bună planificare a
resurselor umane este indispensabilă: nu trebuie să
ajungem în situaţia în care să apară, peste noapte, posturi
libere care trebuie ocupate urgent pentru că altfel
organizaţia ar avea de suferit.
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Următorul element pregătitor este încercarea de a
folosi eliberarea unui post pentru avantajul organizaţiei.
Dacă un post rămâne liber, este bine să se reevalueze fişa
postului şi să se execute o analiză a postului pentru a
vedea dacă nu se poate îmbunătăţi ceva în acest
domeniu. Cu cât descrierea unui post este mai atractivă
cu atât şansele de a angaja un individ cu înaltă calificare
sunt mai mari. În sfârşit, trebuie amintit faptul că nu
există o formă optimă de recrutare. Totul depinde de
variabile contextuale: de tipul postului pentru care se
face recrutarea (este post de conducere sau de execuţie,
necesită studii superioare sau nu, este nevoie de o
pregătire specială pentru a îndeplini activităţile specifice
poziţiei respective), de politica de personal a organizaţiei
(dacă pentru posturile mai înalte sunt preferați angajați ai
organizației sau nu, dacă organizaţia urmărește sporirea
moralului angajaților etc.), de tipul de organizație şi de
etapa de dezvoltare în care se găsește aceasta (dacă
organizația este cunoscută, are un „nume” şi o imagine
bine stabilită sau este o instituţie, dacă organizația se află
la început sau este în faza de maturitate sau de declin,
dacă organizația se extinde sau se restrânge etc.), de tipul
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de management folosit de către conducerea organizației,
de contextul legislativ etc. În funcţie de toate aceste
variabile (să nu uităm variabila de bază: fondurile
disponibile pentru procesul de recrutare...) se alege
recrutarea internă sau externă, intensivă sau continuă şi
se stabilesc şi sursele de recrutare precum şi metodele
folosite pentru a le exploata.
În continuare, vom prezenta principalele trei
concepte ale oricărui proces de recrutare, noţiuni care
definesc şi structurează orice tip de efort destinat
strângerii unor candidaţi corespunzători postului scos la
concurs (Ivanchevitch şi Glueck, 1983).
1. Forţa de muncă. Acest concept se referă la
totalitatea indivizilor care sunt disponibili pentru selecţie
dacă ar fi folosite toate strategiile de recrutare. Este un
concept-cadru care ne crează o imagine despre populația
candidaților la modul ideal.
2. Populaţia candidaţilor. Termenul se referă la un
segment al forţei de muncă ce este atins efectiv prin
folosirea unei anumite abordări/strategii de recrutare.
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Există mai multe elemente care afectează
structura şi mărimea populaţiei candidaţilor:
a) Metodele de recrutare (mediul în care se face
publicitatea, folosirea anumitor agenţii de publicitate);
b) Mesajul de recrutare (ce se spune despre
postul scos la concurs, despre salariu, sarcini, şanse şi
modul în care este prezentată această informaţie);
c) Calificările cerute candidatului (nivelul de
educaţie, experienţa etc.);
d) Procedurile administrative (perioada din an în
care are loc recrutarea, folosirea dosarelor de la
recrutările anterioare, etc.).
3. Sub-populaţia candidaţilor aleşi pentru selecţie. Acest
concept se referă la grupul alcătuit din persoanele care
răspund de facto la eforturile de recrutare ale organizaţiei
noastre. Un exemplu cred că ar fi binevenit. În cazul
unui examen de admitere pentru o universitate forţa de
muncă reprezintă totalitate indivizilor care se pot înscrie
la concurs, anume toţi cei care au bacalaureatul.
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Populaţia candidaţilor este reprezentată de cei care au
fost atinşi de mesajul nostru de recrutare, care au auzit de
concurs şi de univesitatea care îl organizează şi care ştiu
detaliile referitare la acest proces (conţinutul mesajului,
când are loc, unde, ce se cere etc.). În sfârşit, subpopulaţia candidaţilor este alcătuită din persoanele care
s-au înscris la concursul de admitere.
În cazul în care vrem să obținem rezultate
maxime de pe urma procesului de recrutare trebuie să
luăm în considerare toate aceste trei concepte pentru a
avea o sub-populaţie a candidaţilor cât mai potrivită
postului în discuţie.

Recrutare intensivă sau extensivă?
Această distincţie se referă la perioada, la
intervalul de timp pe care se întind eforturile de
recrutare. Se poate folosi un efort concentrat de atragere
a candidaţilor, care acoperă o perioadă relativ mică de
timp (2 luni, câteva săptamâni) şi atunci vorbim despre
recrutarea intensivă.
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Acest model se poate folosi în cazul în care
organizaţia este bine cunoscută pe piaţă/societate, când
avem
o
imagine
atractivă şi stabilă. Este
vorba de organizaţiile cu
tradiţie, care au o istorie
cunoscută şi, ca atare,
prezintă stabilitate.
De
asemeea,
recrutarea intensivă se
poate folosi în cazurile
în
care
pentru
evenimente care sunt stabilite în timp, fac parte din
istoria organizaţiei respective şi au loc, întotdeauna, în
aceeaşi perioadă. De exemplu, examenele de admitere la
universitate.
Recrutarea continuă se referă la prezenţa
permanentă a efortului de atragere a candidaţilor.
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Nu mai vorbim despre o perioadă scurtă şi
aglomerată, ci despre un proces care are loc în timp şi
este planificat din timp.
Ambele forme de recrutare au avantaje şi
dezavantaje. Recrutarea intensivă poate fi mai ieftină,
presupune costuri (umane, de timp şi financiare) mai
mici, dar şi rezultatele pot fi mai slabe. Recrutarea
continuă asigură calitate (dacă este bine executată) şi
respectă cerințele planificării personalului, dar presupune
costuri mai mari.

Din

interiorul

sau

exteriorul

organizaţiei?
O altă problemă critică este cea a domeniului din
care provin candidaţii. Cu alte cuvinte, ce trebuie să facă
organizaţia: să prefere candidaţii interni, să caute –
intenţionat – pe cineva din exteriorul organizaţiei sau să
acorde o şansă egală candidaţilor de oriunde?
Bineînţeles, acest aspect depinde de post şi este
structurat de contextul legal.
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Nu există un răspuns optim şi general la această
problemă. Fiecare variantă de răspuns are plusurile şi
minusurile ei. Însă această dilemă este temperată de
cerinţa, prezentă în multe sisteme de merit, de a acorda
aceeaşi şansă tuturor candidaţilor (cum este situaţia în
România). În fapt însă, problema rămâne: dacă nu faci
eforturi de a atrage candidaţi din exterior practic
transformi sistemul deschis într-unul ce favorizează
candidaţii din interior. Acest lucru este vizibil mai ales la
posturile „avansate” (deci care nu se află în partea
inferioară a ierarhiei organizaţionale). Mai mult, de
multe ori selecţia este făcută înainte chiar de anunţarea
publică a postului, spre iritarea candidaţilor din exterior
(Hays, 1999).
Dilema poate fi rezolvată tot prin planificarea
resursei umane: dacă este identificată nevoia de personal
nou (în cazul în care resursa umană a organizaţiei este
îmbătrânită sau sub-calificată) atunci se recurge la
recrutarea din exterior. Dacă se consideră că postul
respectiv presupune, în mare parte, cunoaşterea intimă a
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organizaţiei, atunci se recrutează din interior. Din nou,
totul este o problemă de planificare.

Publicitatea
vacante

realizată

posturilor

29

În funcţie de modul în care problemele
preliminare sunt rezolvate, următorul pas este de a face
public concursul pentru ocuparea unui post vacant. Acest
lucru presupune o campanie publicitară a cărei piesă de
rezistenţă este descrierea postului.
Anunţurile privitoare la acest aspect includ, de
obicei, o descriere a principalelor obligaţii şi
responsabilităţi, o listă a cerinţelor pe care candidatul
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trebuie să le satisfacă pentru a ocupa postul şi alte
informaţii relevante, cum ar fi o descriere generală a
organizaţiei.
După cum am afirmat şi mai sus, acest moment
este ideal pentru redefinirea postului, în funcţie de
nevoile organizaţiei şi de experienţa avută cu precedentul
ocupant.

Atragerea candidaţilor
Se folosesc diferite mijloace şi instrumente. De la
distribuirea de broşuri ce cuprind o descriere a
organizaţiei şi a posturilor scoase la concurs şi până la
spoturi publicitare TV, toate mijloacele unei campanii
publicitare sunt/pot fi folosite.
Trebuie amintită aici o modalitate de afişare care,
în ultimii ani, câştigă din ce în ce mai mult teren. Multe
organizaţii de administraţie publică dispun de reţele de
calculatoare. De asemenea, populaţia are acces, din ce în
ce mai mare, la Internet. Soluţia se impune de la sine:
afişare pe Internet.
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În cazul în care se recurge la mass media este
foarte important cum se elaborează anunţul/mesajul de
recrutare.
Există câteva întrebări cheie la care trebuie să
răspundem pentru a avea un mesaj bine întocmit şi
eficient:
1. Ce vrem să obţinem?
2. Care sunt oamenii la care vrem să ajungem?
3. Ce trebuie să transmită mesajul nostru pentru a
ne aduce cea mai bună subpopulaţie a candidaţilor?
4. Cum trebuie să prezentăm mesajul?
5. În ce mediu trebuie să circule mesajul nostru
pentru o eficienţă maximă?

Surse şi metode de recrutare
În funcţie de tipul de recrutare folosit există
diferite surse de candidaţi care pot fi contactate şi se pot
folosi diferite metode.
Pentru recrutarea internă se pot folosi mai multe
procedee (sursa este aceeaşi: personalul organizaţiei):
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a. Afişarea posturilor vacante în interiorul
organizaţiei, la un afişier, sau folosirea newsletter,
mesaje pe e-mail etc.;
b. Baza de date internă ce cuprinde informaţii
despre abilităţile şi deprinderile fiecărui angajat, de la
datele personale până la rezultatele sale la diferitele
evaluări la care a fost supus;
c. Recrutarea prin angajaţi. Fiecare membru al
organizaţiei face parte dintr-un anumit mediu social şi
poate atrage persoanele din respectiva zonă a societăţii.
Bineînţeles, riscul principal al acestei metode este
subiectivitatea;
d. Transferul şi promovarea reprezintă metode
evidente ce pot fi folosite în cadrul recrutării din
interiorul unei organizaţii;
e. Recrutarea foştilor angajaţi şi candidaţi poate fi
folosită mai ales în cazul în care a apărut o urgenţă,
avem un post liber neplanificat.
Sursele cele mai folosite în cazul recrutării
externe sunt:
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a. Școlile. Se recomandă folosirea recrutării
continue în acest caz, urmărindu-se rezultate pe termen
lung;
b. Universităţile. Observaţia de mai sus rămâne
valabilă şi mai apar şi alte câteva probleme: pentru
postul X care este scos la concurs avem într-adevăr
nevoie de un absolvent cu studii superioare? Ce alegem,
un student cu notă mare sau pe cineva care, academic
vorbind, este în urma sa dar are exact calităţile dorite de
către noi şi necesare acestui post?;
c. Sindicatele pot reprezenta surse de recrutare
pentru anumite tipuri de posturi;
d. Asociaţii profesionale;
e. Organizațiile concurente organizaţiei noastre;
f. Agenţiile de muncă.
Tehnica cea mai folosită în cadrul recrutării
externe este apelarea la mass-media, anunţuri în ziare, la
radio sau TV, etc. Bineînțeles, se pot folosi şi mijloacele
electronice însă doar ca şi o modalitate complementară
de recrutare, mai ales în ţări cum este şi a noastră în care
accesul la internet nu este generalizat.
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Procesul de selecţie
Cea dintâi observaţie vis-a-vis de selecţia
personalului este că nu vorbim despre un proces simplu,
uni-dimensional ci de un sistem de selecţie,
multistratificat, alcătuit din mai multe tipuri de teste şi
examene, aidoma unui set de filtre, din ce în ce mai fine.
Există câţiva factori care condiţionează
proiectarea unui sistem de selectare a personalului
printre care: Poziţia ierarhică a posturilor (se ia în
considerare sfera de influenţă, responsabilităţile aferente
postului, atribuţiile, etc.), Frecvenţa apariţiei posturilor
vacante sau a posturilor noi, „Vizibilitatea postului”
(caracterul situaţiilor cu care sunt confruntaţi ocupanţii
postului), Numărul candidaţilor, Descrierea şi evaluarea
posturilor, Etapa de dezvoltare organizaţională în care se
află instituţia noastră.
În funcţie de aceşti factori (completaţi cu alţii
care sunt consideraţi relevanţi pentru postul respectiv) se
elaborează un sistem de selectare a personalului.
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Literatura de specialitate consider că principala problemă
în cadrul selecţiei este reprezentată de gradul de
obiectivitate al sistemului folosit, de capacitatea sa de a
testa cu adevărat şi corect calităţile pe care le dorim în
viitorul ocupant/ocupantă a postului scos la concurs.
Erorile pot merge fie în direcţia unei exagerări a
nivelului de exigență, fie în cea a elaborării unui sistem
de selectare prea lejer, prin urmare nediscriminatoriu.
Din nou este necesară aceeaşi observaţie care a deschis şi
discuţia despre recrutare: nu există un sistem ideal de
selectare a personalului. Totul depinde de contextual
postului, de elementele amintite mai sus.
Pentru a obţine un sistem de selectare eficient
acesta trebuie să fie unitar şi orientat spre un scop clar
definit. Drept urmare, avem nevoie de criterii, principii
funcţionale care să stea la baza întregului proces de
selecţie.
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Metode de selecţie

36

Tendinţa actuală este de a depăşi modalitatea
tradiţională de testare a candidaţilor, prin examen scris.
În prezent se preferă bateriile de teste, nu se recurge la o
singură modalitate de examinare a candidaţilor. În
continuare vom prezenta cele mai răspândite metode de
testare.
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Examenul de „dosar”
Este una dintre cele mai răspândite formă de
examinare. Folosind formularul de concurs sau
curriculum vitae al candidatului, comisia de concurs
acordă puncte conform unei set de criterii. De obicei, se
iau în considerare mai ales nivelul şi tipul educaţiei,
precum şi experienţa.
Deşi ieftin şi uşor de aplicat, acest tip de
examinare a fost adesea criticat, fiind considerat prea
subiectiv şi susceptibil de eroare. Chiar dacă avem foarte
multe criterii, examinatorul trebuie să ia multe decizii
bazate doar pe opiniile sale. De asemenea, metoda tinde
să pună un prea mare accent pe factorii cantitativi astfel
scăpând din vedere factorii calitativi care pot fi mai
importanţi pentru performanţa la locul de muncă. De
fapt, acest tip de examinare pune un accent mult prea
mare pe „creditele” pe care candidatul le are şi le
prezintă, accentul pus pe educație şi experienţă nefiind o
garanţie a performanţei viitorului angajat.
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Există şi o variantă a acestui mod de examinare,
folosită mai ales în anumite domenii ale sectorului privat
şi „împrumutată” de unele organizaţii din administraţia
publică (Hays, 1998). În cadrul acestui model,
candidaţilor le sunt puse anumite întrebări care ţin de
istoria lor personală. De exemplu, li se poate cere să
amintească hobby-urile pe care le-au avut când erau
copii sau când au deţinut prima slujbă. Apoi, conform
unor modele teoretice existente, răspunsurile sunt
interpretate şi se obţine un scor. Este evident că metoda
este hazardată, dar, în pofida criticilor sale, dă rezultate
neaşteptat de bune.

Interviul
Indiferent de celelalte metode folosite pentru
filtrarea candidaților, aproape orice proces de selecție
include un interviu. Popularitatea acestui instrument se
datorează, probabil, dorinţei de a vedea candidaţii „în
acţiune”, de a aprecia dacă reuşesc să se descurce în
situaţii noi şi stresante, dar şi datorită nevoii de a
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clarifica
pe
loc
eventualele probleme sau
neînţelegeri ce pot apărea
după selecţia
iniţială
(numită şi filtrare).
Există
reguli
clare
intervievare:

câteva
de

➢ Mediul în care are loc interviul trebuie să fie
liniştit, pentru a crea o atmosferă calmă, relaxată;
➢ Nu trebuie să existe nici o întrerupere din
exterior;
➢ Echipa de intervievatori (este bine să fie o
echipă şi nu o singură persoană) trebuie să fie bine
pregătită pentru interviu, să cunoască postul şi dosarul
candidatului.
Acestea sunt doar regulile de bază. În continuare,
trebuie să alegem tipul de interviu pe care îl vom folosi.
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Există trei tipuri de interviu:
1. Interviul nestructurat. Nu există un ghid de
interviu, doar domenii din care intervievatorul
formulează întrebări; cursul şi tipul întrebărilor depinde
de candidat şi nu este acelaşi de la un candidat la altul;
2. Interviul structurat. Are ghid de interviu şi
întrebările sunt aceleaşi pentru toţi candidaţii.
3. Interviu în condiţii de stres. Intervievatorul
creează, deliberat, o situaţie stresantă şi apoi observă
cum se comportă candidatul.
În cadrul procesului de selecție, cel mai des este
folosit interviul structurat, tocmai datorită faptului că
permite comparaţia între candidaţi, întrebările şi
modurile de evaluare a răspunsurilor fiind aceleaşi.
Trebuie să se evite întrebările care nu sunt legate de
postul şi profesia în discuţie şi să nu atingă probleme de
apartenenţă etnică, politică, religioasă, sexuală, statut
familial etc.
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De asemenea, mai există o serie de posibile
teste/examinări de pot fi folosite în recrutarea noilor
angajați, și anume:
- teste de performanță,
- centre de evaluare
- testare computerizată adaptativă,

Consideraţii post-examinare
Chiar şi după ce candidații au fost recrutați şi
examinați, procesul de selectare continuă. În primul
rând, trebuie verificate datele oferite de candidaţi. De
asemenea, trebuie să se evalueze rezultatele proceselor
de recrutare şi selecţie pentru a observa elementele
pozitive şi cele negative şi pentru a îmbunătăţi viitoarele
recrutări şi selecţii de personal.
În sfârşit, decizia finală este adoptată şi apoi
comunicată candidaţilor. Este indicat să se informeze şi
candidaţii respinşi, cât mai repede şi mai complet, pentru
că acest lucru ajută la imaginea organizaţiei şi chiar îi
poate determina pe unii dintre cei care nu au reuşit atunci
să revină în viitor.
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7. Concluzii
Din cele reiterate
anterior
reținem
că
managerul de resurse umane este un liant între
antreprenorul sau boardul de conducere a firmei și
angajații firmei. În plus, el trebuie să se asigure atât de
îndeplinirea funcțiilor impuse prin contracte de muncă,
cât și de bunăstarea angajaților și de gradul lor de
mulțumire în legătură cu locul de muncă ocupat.
În plus, el este responsabil direct cu recrutarea și
gestionarea echipei de angajați a firmei.
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