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Capitolul 1. Managementul personalului



Managementul personalului (MP) sau
managementul resurselor umane (MRU), include
totalitatea deciziilor manageriale care influenţează
nemijlocit sau mijlocit personalul sau resursele umane
implicate în activitatea de muncă solicitată de o
organizaţie. Printre activităţile specifice MRU amintim:
Selecţia personalului, Instruirea profesională şi
Recompensarea muncii prestate (Nicholson, 1998).

Capitolul 1. Managementul personalului



Recrutarea resurselor umane.
Una din atribuţiile cele mai importante ale
departamentelor de RU este recrutarea de personal
calificat, scanarea pieţei muncii şi selectarea celor mai
potriviţi candidaţi pentru locurile de muncă disponibile,
repartiţia celor selecţionaţi, operarea transferurilor sau
promovarea personalului existent. Departamentul de
RU trebuie să respecte cu stricteţe legalitatea
acţiunilor pe care le întreprinde. În plus, există un cod
deontologic care stipulează relaţia dintre psiholog şi
angajaţi.

Capitolul 1. Managementul personalului



Managementul performanţelor individuale şi
organizaţionale.
Organizaţiile sunt foarte interesate de formarea
profesională a angajaţilor şi de perfecţionarea
pregătirii profesionale a acestora. Acestui pachet de
intervenţii i se acordă în zilele noastre sume mari de
bani. Organizaţiile îşi dezvoltă propriile centre de
formare şi perfecţionare profesională organizate pe
baza unor principii psihopedagogice moderne. Practic,
orice creare a unui nou post de muncă, introducerea
unei noi tehnologii etc., înseamnă proiectarea unui
curs de instruire adecvat.
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Recompensarea angajaţilor.
Întotdeauna organizaţiile au fost interesate de
competenţă şi competitivitate. Pentru aceasta,
Departamentul de RU este interesat de implementarea
unor sisteme performante de apreciere profesională a
angajaţilor.



Exemplu: aplicatia infoDesk (vom dezbate subiectul pe
scurt la final)
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Managementul multinaţional al RU.
Este un domeniu nou de abordare în contextul în care
problemele globalizării se impun din ce în ce mai mult.
În momentul în care companiile fac investiţii în
străinătate, pe măsură ce posibilităţile de dispariţie a
restricţiilor impuse de graniţele fizice ale unei ţări şi
extindere a pieţei forţei de muncă sunt din ce în ce mai
evidente, asistăm la confruntarea cu noi culturi
organizaţionale şi noi filosofii manageriale. MRU îşi
îmbogăţeşte aria de aplicaţie, problemele cărora
trebuie să le facă faţă devenind de o complexitate pe
măsura cadrului internaţional în care acţionează
organizaţia respectivă.

Capitolul 2. Planificarea resurselor umane



Structuri şi organizări ale Departamentului de RU
Dimensiunile departamentului de MRU sunt dependente
de mărimea şi complexitatea organizaţiei. Pe măsură ce
organizaţia se dezvoltă, activităţile de MRU se înmulţesc.
În acest caz găsim adesea subdepartamente de RU la
nivelul unor fabrici sau departamente mai mari din cadrul
aceleiaşi organizaţii; în situaţia organizaţiilor multinaţionale
vom avea replici ale departamentelor de RU în diferite ţări
unde îşi desfăşoară activitatea organizaţia respectivă.
Organizaţiile mici pot să-şi rezolve problemele de personal
prin intermediul firmelor de consultanţă.
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În organigrama oricărei organizaţii, departamentul de RU
are o poziţie de subordonare nemijlocită numai faţă de
conducerea ei. Directorul de RU este colaboratorul direct
al directorului general executiv. O serie de lucrări din
domeniul resurselor umane editate în ţara noastră prezintă
o serie de organigrame în care este precizat locul ocupat
de Departamentul de RU în organizaţii.
În atribuţiile departamentului de RU stă motivarea
angajaţilor şi obţinerea adeziunii lor faţă de obiectivele
organizaţiei, cât şi recrutarea şi formarea personalului în
funcţie de trebuinţele organizaţiei respective.
Planificarea RU este un proces continuu şi sistematic, care
pune în aplicare obiectivele generale ale organizaţiei.
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Rezultatul unui proces de planificare a RU este un document /
raport scris, adesea denumit “Plan strategic privind RU din
organizaţia...”. Acesta conţine detalii privind următoarele părţi
componente:
1.Obiectivele studiului privind strategia de personal a
organizaţiei …
2.Analiza mediului extern şi intern cu referire la forţa de muncă
din organizaţie
3.Resursele existente de punere în aplicare a strategiei de
personal
4.Modalităţile de implementare a strategiilor de personal
adoptate
5.Mijloacele de evaluare a strategiilor implementate
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Planificarea RU este rezultatul traducerii obiectivelor
economice ale companiei în obiective care privesc
resursele umane ale acesteia. Pentru a implementa un
plan strategic operaţional de RU trebuie să cunoaştem
fluxul personalului din interiorul şi spre exteriorul
organizaţiei (mobilitateaşi fluctuaţia de personal).
RU sunt angajaţii organizaţiei care sunt caracterizaţi prin
cunoştinţe, aptitudini, deprinderi, diferite trăsături de
personalitate etc. Migrarea de la un post de muncă la altul
sau părăsirea organizaţiei, înseamnă şi deplasarea
acestor particularităţi individuale împreună cu persoana
respectivă.
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Din acest motiv, gestiunea resurselor umane presupune mai
mult decât simpla denumire a postului ocupat sau numărul de
marcă al ocupantului unui post; analiştii de RU fac descrieri ale
deţinătorilor de posturi de muncă în termeni de cunoştinţe
deprinderi, aptitudini, competenţe şi performanţe. Astfel ei vor
şti care sunt pierderile şi în cât timp vor fi ele recuperate prin
părăsirea unui anume post de muncă sau a altuia.
Utilizarea eficientă a RU înseamnă prezentarea precisă a
calităţilor pe care postul de muncă le pretinde ocupantului,
repartiţia optimă a angajaţilor pe posturi. Cerinţele postului
relativ la calităţile deţinătorilor lor pot fi derivate numai pe baza
unei analize a muncii foarte atentă, ele situându-se la baza
acţiunilor de selecţie şi repartiţie (clasificare) a personalului. Pe
baza lor este stabilit nivelul cunoştinţelor necesare practicării
eficiente a muncii, conţinutul şi procedeele de
identificare/măsurare a acestora.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
si al evaluarii




Analiza posturilor de muncă poate fi privită dintr-o
perspectivă funcţională ca fiind o precondiţie pentru
numeroase activităţi specifice managementului
resurselor umane.
Managementul evaluării performanţelor. Evaluarea
performanţelor este unul din factorii motivatori
importanţi. Prin analiza muncii sunt stabilite criteriile
sau standardele de performanţă specifice diferitelor
posturi de muncă, stabilirea şi înţelegerea a ceea ce
înseamnă un ocupant al unui post cu performanţă
bună şi cu performanţă slabă. Fireşte, analiza muncii
ne oferă informaţiile necesare proiectării sistemelor de
apreciere a personalului.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
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Recrutarea şi selecţia profesională defineşte
procesul complex de identificare a acelor particularităţi
individuale ale potenţialilor candidaţi pentru angajarea
pe un post de muncă. Recrutarea şi selecţia
profesională sunt practici mai vechi dar care nu şi-au
pierdut din importanţă, aceasta cu atât mai mult cu cât
contextul tehnic şi tehnologiile de vârf au avansat de o
aşa manieră încât în zilele noastre se recunoaşte că
nu oricine poate presta orice activitate de muncă.
Anumite posturi de muncă din ce în ce mai multe,
solicită un pachet de exigenţe psihologice de o
complexitate tot mai mare.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
si al evaluarii


Instruire şi dezvoltare. Una din utilizările cele mai
ample ale analizei muncii este implicarea ei în
organizarea instruirii profesionale. Un sistem sau curs
de instruire profesională este inoperant dacă nu se
bazează pe o serioasă analiză a trebuinţelor de
instruire. Desigur, analiza trebuinţelor de instruire nu
înseamnă a face analiza muncii, ea priveşte o serie de
interviuri, studiul rapoartelor de productivitate, a
aprecierilor periodice de personal etc., dar alcătuirea
structurii şi conţinutului cursului utilizează rezultatele
analizei muncii. Analiza muncii este prezentă în toate
etapele de organizare a unui curs de instruire
profesională.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
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Managementul cunoştinţelor. Managementul
performant al unei organizaţii înseamnă, printre altele,
şi operarea cu baze mari de cunoştinţe. Ne referim în
acest context, atât la cunoştinţe fizice legate nemijlocit
de producţie, dar şi la cunoştinţe mai puţin tangibile
care privesc RU. Este vorba de evantaiul cunoştinţelor
profesionale, deprinderile de muncă ale personalului,
potenţialul aptitudinal etc. O imagine clară, globală, a
acestora permite formularea unor predicţii privind
implementarea unei retehnologizări, lansarea unor
produse noi pe piaţă, restructurarea organizaţiei sau
potenţialul profesional al RU existente.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
si al evaluarii


Descrierea posturilor de muncă este o activitate care
de-a lungul timpului a cunoscut abordări diferite. Într-o
accepţiune mai simplă, ea constă în redactarea unor
descrieri succinte a conţinutului postului de muncă sub
forma sarcinilor şi responsabilităţilor deţinătorului postului
de muncă respectiv. Aceste descrieri ale unui post de
muncă au dus iniţial la intervenţii de raţionalizare a muncii
şi care au ajuns ulterior la descoperirea benzii rulante. În
prezent, analiza cognitivă a sarcinilor de muncă este o
preocupare majoră atunci când se are în vedere studiul
muncii în vederea proiectării unei relaţii cât mai
compatibile între om şi muncă.
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Evaluarea muncii şi compensaţiile. Salariul este
frecvent o sursă de conflict social. Acesta este motivul
pentru care multe organizaţii sunt foarte atente în
proiectarea sistemelor de salarizare. Dar, a proiecta un
sistem de salarizare transparent, uşor de înţeles şi bazat
pe reguli ştiinţifice, înseamnă să fie dezvoltată o procedură
de ierarhizare a posturilor de muncă şi de traducere a
ierarhiei acestora în salariu după o grilă cât mai obiectivă.
Analiza muncii este tocmai aceea care ajută la
ierarhizarea posturilor de muncă şi la acordarea de
ponderi în funcţie de investiţia pe care o solicită din partea
deţinătorului acestuia fiecare loc de muncă.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
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Selectia si repartitia profesionala
Selecţia profesională are ca obiectiv individualizarea dintro populaţie a celor mai potriviţi indivizi, ale căror aptitudini
se vor încadra cel mai bine în specificul profesiei.
Repartiţia profesională este o acţiune care decurge logic în
urma unei acţiuni de selecţie. Ea presupune afectarea
celor declaraţi “apţi” de încadrarea în muncă, la diferite
profesii/locuri de muncă. O variantă a repartiţiei
profesionale este şi reafectarea personalului muncitor la
diverse locuri de muncă, după reconvertirea sau dispariţia
unor profesii, măsură frecventă în contextul revoluţiei
ştiinţifico-tehnice contemporane în care dinamica
profesiunilor se manifestă cu multă forţă.
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Caracterul esenţial al administrării personalului
industrial este previziunea sau predicţia. Selecţia sau
repartiţia de azi are consecinţe peste câţiva ani.
Aceste consecinţe pot fi prevăzute prin tehnicile
statistice pe care psihologia le posedă şi la care este
necesar să se facă un apel continuu.
În general, determinarea aptitudinilor aferente prestării
unei anumite activităţi de muncă este posibilă prin
intermediul utilizării unor tehnici specifice psihologiei.
Instrumentul psihodiagnostic cel mai popular este
testul psihologic.

Capitolul 3. Managementul recrutarii
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Evaluarea muncii se referă la un set de tehnici
cantitative care sunt utilizate în scopul determinării
nivelelor de salarizare a posturilor de muncă dintr-o
companie. Această activitate se referă la o serie de
tehnici care permit realizarea unei comparări
sistematice între posturile de muncă dintr-o companie
prin evaluarea importanţei lor relative, cu scopul
stabilirii unei structuri salariale raţionale, optime.
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