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Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general  

al disciplinei  

Să ofere informații și să creeze contextul de învațare necesare pentru 

instalarea deprinderilor de bază specifice domeniului vânzărilor.  

 

Obiectivele specifice  La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili 

să:  

1. Faciliteze înţelegerea şi asumarea terminologiei, a conceptelor şi a 

bunelor practici necesare relaţiilor cu clienţii.  

2. Sporească capacităţile de a identifica potenţialii clienţi, de a le 

înţelege nevoile şi de a le vinde soluţii cu rol de valoare adăugată.  

3. Dezvolte capacitatea de a corela caracteristicile 

produsului/serviciului oferit cu beneficiile pentru client.  

4. Sporească capacitătea de argumentare prin aplicarea instrumentelor 

NLP.  

5. Pună în valoare capacitatea de a construi relaţii umane win-win și 

de a lucra în echipă.  

6. Faciliteze asumarea unei conduite profesionale marcată de 

integritate, onestitate şi responsabilitate în domeniul vânzărilor.  

Competenţele specifice acumulate  
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 C1.3 Aplicarea conceptelor și teoriilor economice la nivel micro și macroeconomic 

pentru formularea de explicații și ipoteze privind comportamentul agentului economic  

C3.3  Integrarea, extinderea, extrapolarea principiilor și metodelor de bază pentru 

rezolvarea de probleme specifice 

C5.5 Comunicarea de mesaje conținând analize și soluții la probleme de afaceri 
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 CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și 

realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul 

de muncă  

CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei 

organizații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele 

profesionale 
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INTRODUCERE                                                                                                                                   

Pentru a progresa şi a rezista în competiţia acerbă determinată de o piaţă din ce în ce 

mai selectivă şi dinamică, organizaţiile trebuie să-şi dezvolte continuu angajaţii.  

Procesul de Dezvoltare a Resurselor Umane - DRU, permite dezvoltarea organizaţiei şi 

obţinerea avantajului competitiv atât de necesar menţinerii pe piaţă.  

DRU reprezintă procesul de definire, creare şi asigurare a oportunităţilor de învăţare, 

dezvoltare şi instruire pentru angajaţi, în vederea îmbunătăţirii performanţelor individuale, 

de echipă şi organizaţionale. Pentru a fi eficient, procesul DRU trebuie reglementat 

corespunzător în cadrul organizaţiei şi integrat cu celelalte procese de Resurse Umane 

 

 

 

Dezvoltarea resurselor umane poate fi structurată pe trei direcţii:  

1. dezvoltarea profesională;  

2. dezvoltarea organizaţională şi  

3. dezvoltarea carierei. 

 

Dezvoltarea profesională se adresează managerilor şi specialiştilor, urmărind  

pregătirea acestora pentru a-şi asuma responsabilităţi mai mari în funcţiile actuale sau în cele 

în care urmează să fie promovat. 

Dezvoltarea organizaţională este un proces de intervenţii planificate care utilizează 

ştiinţele comportamentale în cadru organizaţiei, care vizează atât grupurile mici cât şi 

indivizii, în vederea îmbunătăţirii eficacităţii organizaţiei. 

Dezvoltarea carierei este acel proces proces continuu, prin care o persoană evoluează  

pe parcursul mai multor stadii profesionale, aceasta având în vedere implicarea şi loialitatea 

angajaţilor. În lipsa unor programe de pregătire şi de dezvoltare a carierei, apar dificultăţi în 

atragerea, menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane.1 

 

 
1 Ovidiu Nicolescu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1996, p. 355 
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Dezvoltarea profesională are la bază îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a abilităţilor 

angajaţilor din punct de vedere al cerinţelor profesionale actuale şi cele de perspectivă.  

Activitatea de dezvoltare profesională include integrarea noului angajat, programe de training, 

o serie de tehnici de coaching şi consiliere, presupunând următoarele etape:  

http://www.rauflorin.ro/wp-content/uploads/dezvoltare-ru-2.gif
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1. analiza nevoilor de dezvoltare;  

2. proiectarea programului de dezvoltare profesională;  

3. implementarea programului;  

4. evaluarea programului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Analiza nevoilor de dezvoltare 

Analiza nevoilor de dezvoltare a personalului asigură direcţia necesară investiţiei pe 

care firma o poate face în angajaţii săi. Unele nevoi sunt evidente:  

1. cei aflaţi la începutul carierei, cu puţină experienţă sau fără experienţă în activităţile 

postului pentru care au fost angajaţi nu vor aduce o contribuţie pozitivă până când nu 

asimilează cunoştinţele şi deprinderile postului lor;  

2. managerii nou numiţi pot avea deprinderi bune cerute de postul pe care îl ocupă dar 

vor obţine performanţe de la echipa pe care o conduc doar când îşi vor dezvolta deprinderile 

de conducere a oamenilor. 

 Chiar dacă nevoile de dezvoltare ale personalului sunt evidente, este necesară analiza 

cunoştinţelor specifice şi a deprinderilor pentru a putea alege metodele de dezvoltare 

potrivite. Pentru aceasta se impune un plan individual care include etapele instruirii, cine şi 

cum va realiza instruirea acelei persoane. 

 Fără o analiză exactă, se pot risipi resursele financiare ale organizaţiei, banii investiţi 

în training nu aduc beneficiile aşteptate de organizaţi pentru că oamenii nu sunt dezvoltaţi în 

direcţia de care este nevoie. 

 Multe nevoi de instruire nu sunt evidente. Analizând performanţele angajaţiilor care 

au experienţă în munca lor, pot fi identificate aspectele ce pot fi îmbunătăţite sau potenţialul 

care nu este utilizat la maximum. 

 Multe organizaţii realizează activităţi de planificare strategică, îşi dezvoltă planuri de 

afaceri, în vederea stabilirii unor ţinte în dezvoltarea lor ulterioară. Prin evaluarea 

capacităţilor actuale ale angajaţilor este mai facilă prevederea şi depăşirea barierelorcare pot 

să apară în îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare. 

 Instruirea şi dezvoltarea oamenilor fiind considerate drept o investiţie, trebuie realizat 

un calcul al costurilor şi beneficiilor rezultate. Astfel, organizaţia poate identifica priorităţile 
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legate de nevoile de instruire; poate identifica metodele adecvate pentru satisfacerea nevoilor 

de dezvoltare profesională; organizaţia poate realiza o instruirea sistematică şi planificată dar 

şi destul de flexibilă pentru a se adapta la schimbările de moment. Angajaţii fără o pregătire 

adecvată pot constitui punctul cel mai vulnerabil al organizaţiei, dar cu o instruire adecvată 

devin resursa esenţială a acesteia. 

 Identificarea declanşatorilor şi a mecanismelor schimbărilor care stau în faţa firmei 

este un important prim pas către o analiză eficientă a nevoilor de instruire deoarece oferă o 

imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător şi se evită 

concluziile pripite referitor la ceea ce se cere în procesul de dezvoltare. 

 În vederea stabilirii obiectivelor programelor de dezvoltare şi a criteriilor de evaluare 

sunt utilizate rezultatele procesului de evaluare a nevoilor, care urmăreşte identificarea 

diferenţelor dintre aşteptările organizaţiei şi rezultatele efective.  

 Evaluarea nevoilor urmăreşte:  

- identificare difenţelor dintre performanţele dorite şi cele curente;  

- identificara factorilor care asigură peromanaţa la locul de muncă, a unor noi metode 

de îmbunătăţire a perfomanţelor;  

- identificarea dorinţelor individuale de dezvoltare;- identificarea acelor angajaţi care 

urmează să fie incluşi în programele de dezvoltare profesională. 

Evaluarea nevoilor de dezvoltare vizează trei nivele: organizaţia, postul şi angajatul. 

La nivel organizaţional, se urmăreşte asigurarea corelării dintre acţiunile de dezvoltare 

cu strategia organizaţiei şi misiunea acesteia prin identificarea obiectivelor organizaţionale, 

identificarea resurselor necesare activităţii de dezvoltare; identificarea constrângerilor 

legislative, politice, economice, sociale, demografice şi ştiinţifice. 

Procesul de dezvoltare profesională poate fi realizat numai dacă există disponibilitate din 

partea angajaţilor, dar şi organizaţia trebuie să aibă deschiderea aplicării noilor cunoştinţe 

dobândite de către cei care urmează programe de dezvoltare. 

 Analiza sarcinilor postului vizează colectarea informaţiilor privind cerinţele unui 

anumit post în privinţa perfomanţelor optime ce trebuie atinse de angajat, precum şi 

responsabilităţile sporite pe care le-ar presupune dezvoltarea.  

Această analiză presupune o serie de etape şi anume: 2  

 
2 Constantin Roşca, Resurse umane. Pregătirea continuă şi gestiunea carierei,l Editura Universitaria, Craiova, 

2005, pp. 222-242 
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a. descrierea postului, a activităţilor componente ale postului şi condiţiile de 

desfăşurare;  

b. identificarea sarcinilor postului;   

c. identificarea cerinţelor postului, pentru a căror îndeplinire, angajaţii vor trebui să le 

dobândească sau să le dezvolte; d. prioritizarea nevoilor de dezvoltare. 

 Evaluarea nevoilor de dezvoltare profesională la nivelul individual, stabileşte angajaţii 

care vor urma programul de dezvoltare, precum şi tipul de program necesar. Analiza este 

realizată de către managerul superior, care a urmărit în permanenţă activitatea desfăşurată de 

către subordonaţi.  

În acest sens, managerul va realiza o analiză care vizează aprecierea generală a celui 

care ocupă postul respectiv, compară performanţa realizată cu cea planificată, compară 

comportamentul angajatului respectiv cu cel al angajatului ideal, formulând în final o 

apreciere generală privind performanţele acestuia şi dacă acesta va participa sau nu la un 

program de dezvoltare. De asemenea, realizează o analiză diagnostic prin care sunt 

identificaţi acei factori care determină decalajul de performanţă stabilit în etapa anterioară a 

analizei, stabilind ce anume trebuia să înveţe angajatul respectiv. 

Prin dezvoltarea permanentă, o companie se angajează să promoveze îmbunătăţirea 

continua a proceselor, a produselor şi/sau serviciilor sale şi a competenţelor angajatilor. 

Principalele direcţii care trebuie dezvoltate de către o organizaţie sunt: 

- promovarea cooperării între toţi angajaţii la locul de muncă; 

- promovarea lucrului în echipă; 

- promovarea creativităţii;  

- promovarea integrării procesului de învăţare în toate activităţile organizaţiei. 

          Managerul companiei are responsabilitatea de a încuraja şi sprijini angajaţii care 

doresc să-şi continue pregătirea profesională şi să participe la cursuri de formare.  

 

           Adăugând valoare angajaţilor, aceştia, la rândul lor vor adăuga valoare organizaţiei! 

Fără a oferi cunoştinţele necesare şi accesul la formare, organizaţia riscă să nu mai facă faţă 

mediului concurenţial şi/sau noilor tehnologii care ar putea constitui pentru aceasta un 

avantaj concurenţial. 
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Pentru aceasta, organizaţia trebuie să iniţieze o serie de acţiuni, printre care 

menţionăm:3 

          1. Crearea unui mediu favorabil învăţării şi promovarea îmbunătăţirii 

performanţelor, ca o cerinta a postului. Angajaţilor terbuie să li se solicite informaţii cu 

privire la domeniile în care consideră că au nevoie de îmbunătăţiri.   

Prin procesul de evaluare a nevoilor angajaţilor, pot fi stabilite următoarele: 

competenţele pe care ar trebui să le dezvolte angajaţii pentru a-şi îndeplini activitatea la locul 

lor de muncă şi acestea ar trebui să devină o prioritate pentru companie; competenţele 

necesare angajaţilor pentru a contribui la dezvoltarea echipei în care lucrează; 

identificarea zonelor în care este necesară dezvoltarea competenţelor angajaţilor. 

          Acestă analiză nu presupune doar identificarea punctelor slabe ale angajaşilor, ci şi 

determinarea modalităţii prin care pot fi dezvoltate continuu punctele forte ale acestora.      

Pentru aceasta: trebuie identificate trainingurile externe  şi cele interne pe care le poate oferi 

organizaţia;  şi  trebuie determinat timpul pe care angajaţii îl pot acorda pentru traininguri şi 

coaching. 

          2. Identificarea factorilor care îi motivează pe angajaţi să înveţe 

Este important să li se ofere angajaţilor oportunitatea de a-şi îmbunătăţi competenţele atunci 

cand au nevoie de ele. 

3. Identificarea particularităţilor de învăţare ale angajaţilor, atunci când sunt 

concepute programele de învăţare,  respectiv,  care sunt cele mai bune condiţii şi care este 

mediul în care angajaţii preferă să înveţe, având  în vedere faptul că nu toţi angajaţii au 

acelasi stil de învăţare. Majoritatea angajaţilor învaţă cel mai bine la locul lor de muncă, când 

comunică unii cu alţii, de aceea, trebuie create condiţiile de a lucra împreună, pentru a învăţa. 

          4. Stabilirea nevoilor de învăţare ale angajaţilor. Pentru aceasta, se impune  

evaluarea competenţelor pe care angajaţii ar trebui să şi le dezvolte, pentru ca împreună să 

decideţi dacă şi cum vor beneficia atât ei, cât şi organizaţia din această dezvoltare. 

În aceste condiţii, angajatii trebuie să îşi facă un plan de dezvoltare a carierei pentru a sti ce 

cunoştinţe şi competenţe le sunt necesare pentru a-şi atinge obiectivele stabilite. 

 
3 http://www.rauflorin.ro/dezvoltarea-resurselor-umane-dru/ 

 
 

http://www.rauflorin.ro/dezvoltarea-resurselor-umane-dru/
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Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor terbuie să constituie o parte a procesului  

individual de evaluare a performanţelor profesionale.  

Angajaţii ar trebuie să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta o mare varietate de 

competenţe  precum limbile străine, utilizare PC, comunicarea, interelaţionarea etc., însă  

angajaţii nu trebuie forţaţi să participe la traininguri, ci doar trebuie motivaţi.  

           5. Asigurarea instrumentele şi a timpului de care angajaţii au nevoie pentru a 

învăţa. Organizaţia trebuie să precizeze clar angajaţilor care sunt cursurile relevante sau 

examenele de certificare pentru care poate să asigurarea finanţarea.  

6. Dezvoltarea unui plan de învăţare. După identificarea domeniilor în care angajaţii 

au nevoie să-şi dezvolte competenţele trebuie elaborat un plan, ţinând cont de următoarele 

elemente:   

- alegerea zonelor în care angajaţii îşi vor dezvolta competentele şi concentrarea 

asupra acestora;  

- crearea unei liste cronologice a activităţilor de iîvăţare care îi vor ajuta pe angajaţi să 

îşi dezvolte competenţele în acele zone;  

- crearea unei liste cu datele şi acţiunile pe care managementul le va realiza pentru a 

sprijini dezvoltarea competenţelor angajaţilor. 

Succesul depinde de capacitatea organizaţiei de a învăţa continuu şi de a crea mediul 

necesar învăţarii, împreună cu angajaţii săi. Organizaţia care învaţă, a fost descrisă de Peter 

Senge în „ The Fifth Discipline“ (1990), ca fiind organizaţia în care oamenii îşi dezvoltă 

continuu capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc, în care sunt create tipare de 

gândire noi şi extinse, în care care aspiraţiile colective sunt liber consimţite şi în care 

angajaţii învaţă continuu cum să înveţe împreună. 

Cele cinci dimensiuni ale organizaţiei care învaţă, descrise de Peter Senge, sunt: 

1. Gândirea sistemică - permite înţelegerea comportamentului întregului ca 

interacţiune de părţi componente, considerate la rândul lor ca întreg; permite 

trecerea de la reacţia faţă de realitatea prezenta la definirea strategiei şi 

obiectivelor de viitor. Trăim în prezent, dar bazându-ne pe trecut, construim 

viitorul. 

2. Măiestria personală – abordând creativ dezvoltarea personală, dorind-o suficient 

de mult şi depunând efort pentru a o realiza, descoperind oportunităţi şi provocări 

în schimbările inevitabile ce apar, angajatul va reuşi să înveţe, să-şi dezvolte 
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Printre cele mai utilizate metode de evaluare menţionăm modelul 

Kirkpatrick 1 carecuprinde următoarele criterii de evaluare: 

 

talentul, să performeze, să-şsi păstreze unicitatea, rămânând conectat în 

permanenţă la viaţa comunităţii.  

3. Modelele mentale – influenţează modul în care oamenii percep realitatea, decid 

şi acţionează. 

4. Viziunea comună prin care organizaţia devine mai eficientă în procesul de 

învăţare. Prin suprapunerea modului de gândire al angajatului peste cel al 

organizaţiei, acesta poate identifica diferenţele, putând să accepte perspectiva 

organizaţiei sau, să susţină schimbarea ei. Viziunea organiazaţiei, dacă este 

cunoscută de către angajaţi, va genera angajamentul acestora faţă de obiectivele 

sale strategice. 

5. Invăţarea în echipă. Gândirea, comunicarea şi antrenarea în cadrul echipei aduce 

mai multă valoare decât gândirea membrilor săi luaţi separaţi. 

Dezvoltarea rapidă a resurselor umane într-un mediu în care învăţarea în cadrul 

colectivelor constituie o prioritate, în care managerii ca vectori de progres stimulează şi 

asigură condiţiile necesare învăţării, în care reacţia faţă de realitatea prezentă este înlocuită cu 

definirea viitorului, în care salariaţii sunt dispuşi să-şi asume riscuri, conduce la realizarea 

obiectivelor strategice ale organizaţiei care învaţă. 

1. 2. Evaluarea programelor de dezvoltare 

 

Presupune culegerea continuă şi sistematică a informaţiilor  şi opiniilor care pot crea o 

imagine de ansamblu asupra modului în care s-a desfăşurat programul de dezvoltare. Pe baza 

evaluării  vor fi adoptate deciziile privind alegerea viitoarelor programe de dezvoltare, 

precum şi dezvoltarea celor curente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

După ce un angajat a fost numit pe un post, sunt folosite câteva tipuri de instruire prin 

care i se permite să îşi actualizeze abilităţile. Pentru unii, accentul cade pe instruirea 

tehnică (persoana este ajutată să îşi îmbunătăţească abilităţile de folosire a echipamentelor 

sau programelor tehnice). 

Pentru alţii, instruirea implică abilităţi interpersonale (abilitatea de a munci cu alţii) 

sau cognitive (abilitatea de a gândi clar, de a planifica sau de a rezolva probleme). Alte 

programe sunt numite uneori programe de instruire, deşi sunt de fapt programe educative, 

al căror scop este extinderea viziunii unei persoane sau înţelegerea aspectelor şi 

problemelor care sunt adesea esenţiale pentru dezvoltarea oamenilor în domeniul 

managerial sau în anumite poziţii din cadrul companiei. 

 

 

 

 

1. reacţia – percepţia participanţilor la program (dacă consideră programul ca 

fiind util, dacă au învăţat ceva sau dacă au fost mulţumiţi de calitatea 

programului); 

2. învăţarea – dacă participaţii au asimilat cunoştinţele transmise în cadrul 

programului; 

3. comportamentul pe post – aplicarea cunoştinţelor dobândite de către 

cursanţi în viaţa activă; 

4. rezultatele – s-a îmbunătăţit performanţa organizaţiei în urma desfăşurării 

programului de dezvoltare. Evaluarea acestor rezultat urmăreşte 

identificarea ponderii programului de dezvoltare  în îmbunătăţirea 

performanţelor. 

 

 

Funcţia de dezvoltare a resurselor umane cuprinde următoarele activităţi: 

1. Formarea şi perfecţionarea angajaţilor – are drept scop identificarea, aprecierea, şi – 

prin instruire planificată – facilitarea dezvoltării competentelor cheie care permit 

indivizilor să performeze sarcini aferente unor posturi prezente sau viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele formării şi perfecţionării angajaţilor sunt: · ajutarea acestora în atingerea 

unui maxim de performanţă în realizarea muncii lor; ·   pregătirea lor pentru evoluţia viitoare 

a locurilor de muncă. 
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Formarea şi perfecţionarea personalului se poate realiza atât la locul de muncă,  

cât şi în afara firmei, utilizându-se o diversitate de metode şi tehnici:: 

 

 

 1.Rezolvarea de probleme;  

 2. Studiile de caz;  

 3. Prezentările; 4.  

 Demonstraţia;                      

 5. Filmele şi tehnica video;  

 6. Discuţia în cadrul grupului; 

 7. Exerciţii de lucru cu documente;   

 8. Interpretarea de roluri;  

 9. Jocurile;  

 10. Incidentele critice;  

 11. Simulările;  

 12. Învăţarea experienţială out-door. 

 

Pentru ca programele de instruire să aibă eficacitate este util să fie integrate în politica 

generală a firmei în domeniu şi să fie precedate de o evaluare a posturilor şi persoanelor care 

le ocupă din punct de vedere al compatibilităţii cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor 

necesare şi deţinute. 

Dezvoltarea organizaţională – are drept scop asigurarea unor relaţii eficiente intra şi 

intergrupuri şi ajutarea grupurilor în a anticipa, iniţia şi conduce schimbarea. Aceasta 

presupune existenţa unei strategii normative, reeducaţională, susceptibilă de a afecta sisteme 

de valori, atitudini, care implică şi reorganizarea formală a organizaţiei, cu scopul de a face 

faţă ritmului accelerat al schimbărilor.  
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Figura nr. 1 – Planificarea instruirii  

 

 Pregătirea profesională, urmată de o dezvoltare profesională continuă trebuie să 

constituie o prioritate atât pentru organizaţie, cât şi pentru salariat, pentru a obţine 

performanţă. 

 Pregatirea profesionala este un proces de instruire pe parcursul căruia participanţii 

dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, necesare desfăşurării activităţii prezente. 

Dezvoltarea profesională are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor utile, atât în raport cu poziţia 

actuală, cât şi cu cea viitoare. 

 Sunt şi cazuri de salariaţi consideraţi de-a lungul timpului ca fiind eficienţi pe 

posturile lor, care la un moment dat îşi îndeplinesc cu tot mai mare dificultate 

responsabilităţile, iar performanţele lor sunt tot mai reduse. 

În toate domeniile de activitate, formarea şi perfecţionarea salariaţilor au devenit o 

cerinţă a perioadei în care trăim. Dacă în trecut tinerii care dobândeau o profesie reuşeau, pe 

baza cunoştinţelor obţinute în timpul şcolii, să o exercite pe toată durata vieţii, astăzi 

cunoştinţele se perimează rapid. 

În România, perfecţionarea este percepută ca o necesitate, dar nu constituie încă o 

prioritate. Un program de pregătire profesională va da rezultate numai dacă se bazează pe o 
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analiză atentă a necesităţilor organizaţiei. Succesul programului va depinde de măsura în care 

se ştie ce trebuie predat, de ce, pentru cine şi în ce mod. 

Obiectivele unui astfel de program rezultă din nevoile interne ale organizaţiei şi sunt 

în concordanţă cu obiectivele sale generale. Numai în acest mod, formarea şi perfecţionarea 

profesională pot fi cu adevărat eficiente, rezolvând problemele viitorului, odată cu cele ale 

prezentului. 

 Orice organizaţie trebuie să menţină o stare de presiune continua asupra salariaţilor 

săi, pentru ca aceştia să fie motivaţi pentru autoperfecţionare, evitându-se astfel uzura morală 

a cunoştinţelor. De acee, sunt necesare următoarele acţiuni: 

- cunoaşterea cât mai exactă a cererii de pregătire profesională şi a evoluţiei sale; 

 - informarea celor interesaţi asupra posibilităţilor de pregătire profesională; 

 - organizarea unei evidenţe clare privind pregătirea profesională a salariaţilor; 

 - motivarea salariaţilor şi sprijinirea celor care doresc să se dezvolte profesional; 

 - identificarea preocupărilor pentru aplicarea celor învăţate; 

 - realizarea unui control al acţiunilor de pregătire profesională; 

 - coordonarea acţiunilor de pregătire profesională continuă, fără a descuraja 

iniţiativele angajaţilor. 

 Pregătirea profesională se poate organiza sub diverse forme, în cadrul firmelor, în 

unităţi specializate sau în institute de învăţământ superior. Realizatorul programului va 

încerca să determine schimbarea atitudinii cursanţilor prin utilizarea metodelor de simulare, 

prin interpretarea unor roluri, prin studii de caz sau jocuri de intreprindere. 

 La elaborarea proiectului programului de pregătire profesională este necesar să 

participe diferite compartimente, în funcţie de specificul activităţii lor. Se vor stabili metodele 

de învăţare, mijloacele de predare, conţinutul şi locul de predare. Orice combinaţie a acestor 

elemente poate constitui un model de perfecţionare profesională. 

Capacitatea de învăţare este influenţată de o serie de calităţi (cunoştinţe, nivel general 

de inteligenţă, aptitudini specifice, sănătate, vârsta, oboseala, motivaţie) ale celor care se 

instruiesc. 

            Oamenii îvaţă în diferite moduri. Trainerul va ţine seama de condiţiile concrete în care 

se desfăşoară instruirea. Sunt cazuri în care ritmul de asimilare este mai mare la început şi 

apoi încetineşte. 

 In elaborarea unui program de pregătire profesională se va ţine seama de numărul 

orelor şi de lungimea cursului, de nivelul de pornire şi de sistemul de apreciere a rezultatelor. 

Diversitatea cerinţelor de pregătire profesională a salariaţilor duce la existenţa unui mare 

număr de metode de pregătire profesională: 

 a) Pregătirea profesională la locul de muncă, realizată prin instruire, ucenicie sau prin 

pregătirea de laborator. Instruirea la locul de muncă permite formarea dexterităţilor practice 

specifice fiecărui post şi se realizează prin traininguri efectuate de anumite persoane. 

Pregătirea prin mentorat la locul de muncă permite combinarea pregătirii teoretice cu cea 

practică.  

http://motivareresurseumane.codulmuncii.eu/?cs=360406
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 Pregătirea de laborator - unele activităţi de pregătire pun accentul pe dezvoltarea 

emoţională şi pe formarea unui anumit comportament. Prin această metodă se studiază 

evoluţia comportamentului în cursul procesului de ănvăţare, rezultatele obţinute la un moment 

dat fiind considerate drept punct de plecare pentru pregătirea ulterioară. 

 b) Pregătirea profesională în scopul îndeplinirii responsabilităţilor funcţiei. Pentru 

angajaţii care lucrează în cadrul unor compartimente şi chiar pentru manageri, se pot folosi o 

serie de metode care constau în implicarea angajaţilor în rezolvarea unor probleme 

profesionale importante. 

 Participarea, în echipă, la elaborarea de proiecte, lucrări şi studii, are drept scop 

confruntarea cursanţilor cu probleme reale, având astfel posibilitatea să propună soluţii, să 

elaboreze variante, să aleagă soluţia optimă şi să o aplice în practică în viitor, asupra unor 

probleme similare. 

 Delegarea sarcinilor. Primind de la superiorul ierarhic superior unele responsabilităţi, 

un salariat îşi poate însuşi noi deprinderi şi cunoştinţe profesionale. Cel care deleagă trebuie 

să-i explice şi să-i demonstreze subalternului diferitele situaţii cu care s-ar putea confrunta. 

Astfel, superiorii terbuie să constituie exemple de bună practică pentru subordonaţi, în ceea ce 

priveste metodele şi stilul de muncă, dar şi personalitatea. 

 Înlocuirea temporară a superiorului ierarhic se foloseşte pentru pregătirea profesională 

a managerilor. Un manager poate fi înlocuit de un subaltern pe o anumită perioadă, în mod 

voit sau impus. În acest caz, subordonatul va rămâne singur şi fără consilierea din partea 

managerului, va fi obligat sa ia singur decizii, să studieze acte normative, lucrări de 

specialitate, experienţa altor manageri de pe posturi similare. Avantajul consta in puternica 

implicare a cursantului (subordonatului) şi în cunoaşterea reacţiilor proprii. 

 c) Rotaţia pe posturi presupune trecerea unei persoane pe un alt post, din acelaşi 

compartiment sau din compartimente diferite. Aceasta permite stabilirea evoluţiei posibile a 

salariatului şi identificarea postului în care performanţele sale ar putea fi maxime. Metoda 

este utilă şi pentru pregătirea managerilor. 

 d) Participarea la grupe eterogene de muncă oferă posibilitatea celor care doresc să-şi 

îmbunătăţească pregătirea profesională să înveţe de la ceilalţi participanţi, prin cunoaşterea 

opiniilor şi soluţiilor lor. în acelaşi timp, pot să-şi pună în valoare propriile competenţe. 

 e) Participarea ca trainer la programe de pregătire deoarece se impune actualizarea 

pregătirii şi însuşirea de noi cunoştinţe.  
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 f) Participarea la şedinte, ca o activitate de echipă, în cadrul căreia au loc schimburi 

de informaţii, de idei şi opinii asupra modului de soluţionare a problemelor. Participanţii au  

posibilitatea să cunoască şi alte domenii decât cele cu care se confruntă în mod curent. Îşi pot 

astfel forma o imagine completă despre organizaţie şi despre problemele acesteia. 

Introducerea unui sistem de management al resurselor umane bazat pe gestiunea 

competenţelor, are drept obiective:  

- crearea unor modele standard de competenţe pentru diferite categorii de posturi;  

- introducerea unui sistem informatizat de gestiune a competenţelor;  

- dezvoltarea competenţelor manageriale. 

Regulile pe piaţa forţei de muncă sunt în continuă schimbare. Trecutul a fost legat de 

competenţa tehnică, iar prezentul şi viitorul sunt legate de competenţa privită ca interacţiune 

între competenţa tehnică, competenţele soft şi experienţa – din sinergia lor rezultând 

competenţa individuală. 

În continuare este prezentat cazul unei organizaţii care şi-a definit următoarele 12 

competenţe cheie care sunt utilizate ca dimensiune a performanţei pentru toţi angajaţii 

organizaţiei, diferenţierea între poziţii se face prin intermediul unor ponderi de importanţă 

care însumate dau 100 % (“Viziunea” este importantă pentru poziţiile manageriale, dar puţin 

importantă pentru cele de execuţie, în timp ce “A executa” este importantă pentru poziţiile de 

execuţie, şi mai puţin pentru cele manageriale). 4 

Cele 12 competenţe cheie se evaluează pe o scală de măsură cu un număr de trepte ce 

diferă de la o organizaţie la alta. Pentru înţelegerea unitară şi creşterea obiectivităţii 

autoevaluării salariatului / evaluării managerului, departamentul de resurse umane va defini 

nivelul de dezvoltare al competenţelor aferent fiecarei trepte al scalei. 

 

 
4 http://www.rauflorin.ro/dezvoltarea-resurselor-umane-dru/ 
 

http://www.modele.legislatiamuncii.ro/?cs=360406
http://www.rauflorin.ro/dezvoltarea-resurselor-umane-dru/
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 „Performanţa înseamnă atât comportamente, cât şi rezultate. Comportamentele 

emană de la performer şi transforma performanţa din noţiune abstractă în acţiune concretă. 

Nefiind doar instrumente de obţinere a unor rezultate, comportamentele sunt, şi rezultate – 

produsul efortului fizic şi cerebral depus pentru executarea sarcinilor – şi pot fi judecate 

aparte de rezultate“. Brumbach 1988. 

Performanţa individuali înseamnă obţinerea de rezultate în condiţii de calitate şi 

costuri, cu respectarea termenului negociat, desfăşurând o activitate care permite 

angajatului să se dezvolte, să comunice şi să lucreze eficient împreună cu echipa din care 

face parte, şi care să genereze satisfactie şi mulţumire de sine.  

 

 

Ca parte a managementului performanţei, evaluarea performanţelor şi dezvoltarea 

angajaţilor oferă posibilitatea alinierii obiectivelor individuale ale angajatului la obiectivele 

organizaţiei, corelarea strategiilor funcţionale ale compartimentelor, dezvoltarea 

organizatională şi motivarea (sau demotivarea) salariaţilor.  

Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele: 

1.  Planificarea performanţei, în care se definesc obiectivele SMART şi modul de 

măsurare (scala realizării), se evaluează competenţele cheie, stabilindu-se necesarul de 

dezvoltare, pe baza diferenţei dintre competenţa necesară - competenţa existentă, se agreează 

programul de dezvoltare individuală a angajatului. Această etapă are loc în perioada ianuarie-

februarie a anului curent pentru anul în curs. Planificarea acoperă întregul an.  

http://www.rauflorin.ro/wp-content/uploads/competenta4.jpg
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2.  Evaluarea intermediară realizată la jumătatea anului, care poate fi formală sau 

informală. În întâlnirea manager - angajat din luna august, sunt evaluate realizările parţiale şi 

se stabilesc eventualele actualizări / modificări de obiective.  

3. Evaluarea finală a performanţei - realizarea obiectivelor SMART, dezvoltarea 

competenţelor cheie şi realizarea programului de dezvoltare individuală. Se realizează în 

perioada ianuarie – februarie a anului următor, împreună cu etapa de Planificare a 

performantei pentru noul an.  

Angajatul trebuie să-şi pregătească autoevaluarea, justificând realizările şi progresul 

în dezvoltarea individuală. Având o imagine clară asupra performanţei proprii, salariatul va 

dobândi încredere în el însuşi şi poate aborda constructiv interviul cu managerul. De 

asemenea, îşi stabileşte obiectivele şi programul de dezvoltare pentru următorul an.  

Managerul completează fisa de evaluare a salariatului, analizând obiectiv rezultatele, 

factorii care au influenţat performanţa, motivele de reuşită sau esec. Compară evaluarea sa cu 

autoevaluarea realizată de către salariat şi justifică eventualele discordanţe. Managerul va 

acorda feedback angajatului, precizând şi eventualele măsuri de îmbunătăţire a performanţei, 

obiectivele şi panul de dezvoltare pentru perioada următoare. 
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Etapa 1 Auto evaluarea.  

Angajatul  va  concepe o listă a competenţelor, aptitudinilor, valorilor, punctelor 

forte şi a punctelor slabe. Vor trebui comparate cunoştinţele angajatului, 

competenţele şi abilităţile acestuia cu cele precizate în descrierea postului pe 

care îl ocupă.  

Se va urmări evaluarea randamentului în muncă, care poate constui punctul de 

plecare în stabilirea planului de dezvoltare profesională.  

De asemenea, vor fi solicitate punctele de vedere ale superiorilor angajatului. 

Etapa a-2-a Evaluarea postului actual şi a mediului de lucru.  

Angajatul evaluează cerinţele actuale ale postului său şi modul în care acestea ar 

putea fi schimbate sau îmbunătăţite.  

În vederea evaluării postului, angajatul va trebui să verifice exigenţele postului său 

şi aşteptările acestuia, în ceea ce priveşte randamentul în muncă; va trebui să 

completeze lista cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor care ar permite o mai 

bună efectuare a sarcinilor actuale. 

Determinaţi schimbările care vor interveni în mediul de lucru  (spe exemplu în 

ceea ce priveşte clientela, programele, serviciile şi tehnologia) şi evaluţi impactul 

pe care îl vor avea aceste schimbări asupra postului.  

 

Etapa 3 – Stabiliţi obiectivele dezvoltării profesionale 

Pe baza analizei realizate în cadrul celor două etape anterioare, utilizând 

Planul de dezvoltare profesională, se va putea răspunde la următoarele 

întrebări:  

1. care vă sunt obiectivele profesionale?  

2. care dintre aceste obiective vă vor aduce beneficii Dvs. şi companiei? 

Pentru acesta trebuie să marcaţi obiectivele care doriţi cu adevărat să le 

atingeţi. Dintre acestea, alegeţi două sau trei obiective pe care le veţi putea 

atinge simultan. Trebuie să stabiliţi termenele de atingere a acestor obiective. 

 

 

 

Angajatul care îşi stabileşte propriul plan de dezvoltare rofesională, trebuie ajutat de 

mentorul acestuia, precum şi de departamentul de resurse umane. Planul va fi stabilit în 

funcţie de nevoile angajatului şi  în funcţie de postul pe care îl ocupă în cadrul organizaţiei. 

Acest plan va fi aplicat după aprobarea de către superiorul angajatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrcouncil.ca/docs/Modele_Plan_developpement_professionnel_personnel.doc
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Etapa 4  Determinaţi cel mai bun mod de atingere a obiectivelor de 

dezvoltare profesională. Ce metode veţi utliza şi de ce resurse veţi avea 

nevoie.  

 Etapa 5 -  Puneţi în aplicare planul de dezvoltare profesională  

 

 

Principalele măsuri pentru o dezvoltare profesională eficientă sunt :   

1. oferirea angajaţilor unei descrieri detaliate a postului, în vederea unei 

bune fundamentări a activităţilor de dezvoltare profesională;  

2.  determinarea clară a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor de care 

organizaţia va avea nevoie în viitor; 

 3. care sunt obiectivele pe termen lung ale organizaţiei, şi cum poate fi 

orientată dezvoltarea profesională  a angajaţilor în funcţie de aceste obiective?     

4. Explicaţi angajaţilor procesul de dezvoltare profesională şi 

determinaţii să-şi conceapă propriul plan de dezvoltare profesională.  

 

Plan de dezvoltare profesională 

Obiectivele 

de 

dezvoltare 

profesională 

pentru anul 

următor 

Corelaţia 

dintre aceste 

obiective şi 

scopurile 

organizaţionale 

Cunoştinţe, 

competenţe 

şi aptitudini 

care trebuie 

perfecţionate 

Activităţi de 

dezvoltare 

profesională 

Resurse Termen de 

realizare 

Obiectiv 1      

Obiectiv 2      

Obiectiv 3      

Data 

Semnătura angajatului                                                      Semnătura responsabilului 

 

 

 

 

Planul stabilit de Dvs. trebuie discutat cu superiorul, pentru a obţine în final aprobarea 

acestuia şi treceţi la executarea aceastuia. Pe parcursul punerii în aplicare a planului, pot fi 

aduse o serie de îmbunătăţiri acestuia. 

Dezvoltarea profesională a angajaţilor este atât o responsabilitate a conducerii, cât şi 

a angajatului. Prima trebuie să ofere  resursele şi mediul necesar pentru o bună dezvoltare 

profesională, care să favorizeze creşterea fiecăruia dintre angajaţii săi şi să le satisfăcă nevoile 

acestora cu privire la formarea profesională. 
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ALE TRAINERULUI 

 

Stewart 1 consideră că trainerul trebui să deţină două mari categorii 

de aptitudini, respectiv cele politice şi de influenţare, în timp ce 

Rae1 include următoarele aspecte pe care trainerul trebuie să le 

dezvolte: - cunoştinţe privind organizaţia;  

- rolurile şi funcţiile manageriale;  

- cunoştinţe în domeniul instruirii;  

- aptitudini pentru prezentarea programelor;  

- aptitudini de folosire a echipamentului informatic;  

- aptitudini interpersonale;  

- rezistenţă;  

- dedicare;  

- agilitate mentală;  

- autodezvoltare;  

- autocunoaştere;  

- capacitate de a cominuca;  

- credibilitate;  

- încredere în sine. 

 

Fiecare angajat va trebui: să-şi caute ocaziile de învăţare în cadrul activităţilor 

cotidiene ; să-şi definească obiectivele şi activităţle de dezvoltare profesională, stabilindu-şi 

propriul plan de dezvoltare profesională.  

Pentru aceasta, vor trebui stabilite priorităţile parcursului carierei; vor fi fixate 

scopurile care sunt avantajoase, atât pentru angajat cât şi pentru organizaţie; vor fi 

selecţionate cele mai bune activităţi şi resurse disponibile pentru a-i ajuta pe angajaţi să-şi 

atingă obiectivele; să fie stabilite termenele pentru atingerea obiectivelor 

Obiectivele de dezvoltare profesională pentru anul următor: Ceea ce doriţi să îndepliniţi? 

Corelaţia dintre aceste obiective şi scopurile organizaţionale – în ce mod organizaţia va 

obţine profit pe baza obiectivelor de dezvoltare profesională ale angajaţilor? 

Cunoştinţe, competenţe şi aptitudini care trebuie perfecţionate: ce consideraţi că veţi 

învăţa? 

 Activităţi de dezvoltare profesională: care sunt cele mai bune activităţi care au ca 

rezultat dezvoltarea profesională pentru a atinge  obiectivele stabilite. 

Resurse: de ce resurse aveţi nevoie pentru a participa la activităţile de dezvoltare  - 

timp, fonduri, ajutorul altor pesoane? 

 Termene – planurile de dezvoltare profesională au ca termen de realizare un an. Unii 

angajaţi preferă însă să îşi stabilească aceste planuri: pe termen scurt – un an -, pe termen 

mediu – doi ani – şi pe permen lung – trei ani.  
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Capacităţile trainerilor potrivit lui Pepper 5 sunt următoarele: înţelegerea situaţiei; 

lucrul cu oamenii; analiza şi proiectarea; administrarea; managementul învăţării.  

Autodezvoltarea dobândeşte o importanţă crescută în cadrul organizaţiei, în special în 

actualele condiţii de criză, în care accentul nu mai cade pe efortul făcut de companie pentru 

dezvoltarea angajatului, ci însuşi angajatul trebuie să-şi monitorizeze propriul traseu în 

carieră.  

Angajatul trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce învaţă şi pentru 

dezvoltarea sa viitoare, el înşuşi trebuind să-şi configureze propria carieră, alături de 

managerul de linie şi de specialistul în resurse umane, cu profesioniştii unei firme specializate 

de consultanţă.6 

Un trainer profesionist îşi poate descoperi propriile nevoi de dezvoltare, potrivit lui 

Steqart şi Tanslay 7 fie participând la diferite  reţele de contact, parteneriate sau grupuri de 

discuţii, de unde va obţine informaţii privind oportunităţile informale de învăţare; fie 

pregătindu-se să facă faţă  obligaţiilor de la locul de muncă şi dificultăţilor pe care le va avea 

de depăşit  în cadrul propriului program de dezvoltare profesională. 

 Ciclul dezvoltării personale include o corelaţie între identificarea nevoilor prezente şi 

aspiraţii viitoare, stabilirea unor obiective de învăţare, alegerea celor mai potrivite metode de 

învăţare, precum şi o evaluare a eficienţei învăţării. Forţa dezvoltării personale constă în 

combinarea eforturilor angajatului, a colegilor acestuia, a mentorului, a managerului, a 

subordonaţilor şi a reţelei de învăţare. 

 

 
5 Pepper A., Managing  the training and development function, Edition Aldershot, Gower, 1992, p. 68 
6 Simmonds David, Proiectarea şi livrarea programelor de training, Editura Codecs, Bucureşti, 2003, 

pp. 292-305 
7 Steqart J. şi Tanslay C., Training in the knowledge economy, CIPD, London, 2002, p. 102 
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Figura nr.  Ciclul dezvoltării personale8 

 

Reed şi Barrington 9 propun o abordare nouă în autodezvoltarea trainerilor, în care sunt 

prezente diferite situaţii şi întrebările care aceştia trebuie să şi le pună:  

 

 

   a) o experienţă nouă: - este probabil să se mai repete?;  

   - dacă da, ar trebui să mă comport altfel?;  

   - ar trebui să fiu mai bine informat în caz că se va repeta?;  

   b. informaţii noi: - o să am nevoie de aceste informaţii?; 

    - dacă da, cum mă pot asigura că o să-mi fie accesibile în acel  

   moment?;  

   c. o problemă nouă: - s-a mai confruntat cineva cu această problemă?;            

   - cum pot împărtăşi această problemă şi altora?;  

   d. conflict de opinii: - pe ce presupuneri se bazează opiniile?; - cât de 

   importantă este divergenţa?;  

   e. solicitatea sfaturilor: - sunt cel mai indicat să dau sfaturi?; - cum pot 

   oferi sfatul fără a crea dependenţă? 

 

 
8 David Simmonds, Proiectarea şi livrarea programelor de training, Editura Codecs, Bucureşti, 2003, p. 199 
9 Reed C. şi  Kleiner Barrington, Which training methods are effective, Management Development Review,vol. 
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Floodgate şi Nixon  (1994) consideră că un plan de dezvoltare personală îi va ajuta pe 

traineri să aplice o metodă structurată în analiza gradului lor de pregătire şi a lacunelor pe 

care trebuie să le elimine prin instruire; să prezinte cu obiectivitate aceste informaţii 

managerului de linie şi managerului de resurse umane, pentru a obţine acordul de participare 

la activităţile de instruire de care ar avea nevoie; să deţină o evidenţă a gradului de îndeplinire 

a obiectivelor stabilite; să identifice clar aptitudinile, cunoştinţele şi capacităţile însuşite; să 

fie convinşi de necesitatea şi utilitatea planului de dezvoltare personală. 

 

 

 

 

 

Peter Drucker consideră dezvoltarea managerială ca fiind o formă de stimulare  în 

direcţia dezvoltării şi autoperfecţionării, în condiţiile în care organizaţia este supusă unui 

proces permanent de schimbare. 10  

 Declaraţia de principii cu privire la dezvoltarea managerială11, aduce o definiţie 

dezvoltării manageriale, din care rezultă că aceasta reprezintă orice efort de a îmbunătăţi 

eficacitatea managerială printr-un proces planificat şi deliberat de învăţare. Aşa cum se 

observă, se pune accentul pe opţiunile disponibile ale organizaţiilor care doresc dezvoltarea 

propriilor manageri, sublinii d caracterul sistemat al acestei operaţiuni. 

 Morris 12 consideră dezvoltarea managerială ca fiind o parte componentă a procesului 

de înnoire organizaţională: dezvoltarea este îmbunătăţirea continuă a eficacităţii în cadrul 

unui sistem, este chiar funcţiunea de management a unei organizaţii. 

 În unele organizaţii, dezvoltarea managerială pune accent pe instruirea managerilor. În 

altele, poate fi o modalitate de schimbare a stilului managerial, iar în altele, accentul va fi pus 

pe sistemele formalizate , în paralel cu evaluările de performanţă şi planningul de carieră.13 

Un sistem creat la nivelul unei organizaţii, cu privire la dezvoltarea managerială este 

prezentat în cele ce urmează. 

 

 
10 Peter Drucker, The practice of management, 1955 
11 MSC, Policy paper on management development, 1978 
12 Morris, Management development and development management, 1978 
13 Easterby-Smith, Auditing management developement, 1980 
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Figura nr. 2 Sistem organizaţional de dezvoltare managerială14 

 

Aşa cum rezultă din figura alăturată, în cadrul unui sistem organizaţional, nevoia de 

dezvoltare managerială rezultă din planurile de personal, acestea fiind influenţate de cultura 

organizaţională. 

Nevoia de dezvoltare managerială rezultă din planurile şi analizele de personal, care 

sunt influenţate de cultura organizaţională şi de sistemul său de valori. Îmbunătăţirea 

performanţelor manageriale se impune a fi abordată printr-o serie de activităţi de instruire şi 

dezvoltare, care sunt evaluate la nivel individual. 

Metodele de dezvoltare managerială vizează trei direcţii importante: 

 

 - educaţia managerială:cursuri organizate de universităţi sau colegii 

 - instruirea managerială: cursuri interne sau externe, desfăşurate în 

vederea dobândirii de cunoştinţe de specialitate şi deprinderi specifice 

postului ocupat 

 - învăţarea din experienţă direct pe post, cu ajutorul 

 consilierii unui manager sau a unui coleg desemnat special 

 
14 G.A. Cole, Managementul personalului, Editura Codecs, 2000, p. 422 
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Pentru definirea propunerii de Program de Dezvoltare, managerul îşi auto-evaluează 

competenţele cheie, alege pentru dezvoltare 2-3 competenţe cotate cu pondere mare de 

importanţă, evaluate sub nivelul mediu şi îşi defineşte modalităţile de dezvoltare. În cazul în 

care alege trainingul ca modalitate de dezvoltare, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile:   

să acopere un deficit real şi prioritar de competenţă; să fie util pentru organizaţie şi necesar 

pentru el ca manager. Ambele condiţii sunt îndeplinite dacă trainingul propus aparţine 

cadranelor 3 şi 4 ale matricei tipurilor de training reprezentată mai jos. 

 

 

Aşa cum se observă din figura alăturată, matricea se dezvoltă pe două axe: axa angajatului 

(trainingul trebuie să fie necesar pentru angajat) şi axa organizaţiei (trainingul trebuie să fie 

util pentru organizaţie), şi conţine patru cadrane: 

  Cadranul 1 – trainingul inutil (inutil pentru organizaţie şi nenecesar pentru 

angajat) –bazat pe dorinţa, nu pe un deficit real şi prioritar de competenţă;  
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  Cadranul al 2 lea – trainingul obligatoriu (util pentru organizaţie, necesar într-o 

mai mică măsură pentru angajat). Aici sunt incluse trainingurile obligatorii stabilite de 

organizaţie pe domenii conxe care nu au legatură directă cu cerinţele postului ocupat;  

  Cadranul al 3 lea – trainingul ideal (foarte util pentru organizaţie, necesar pentru 

angajat) – sunt trainingurile stabilite pe baza unui deficit real şi prioritar de competenţă, ce 

suprapun cel mai bine interesele organizaţie/angajat, conducând la dezvoltarea angajatului şi 

obţinerea de rezultate / profit pentru organizaţie;  

  Cadranul al 4 lea – trainingul beneficiu (nu atât de util pentru organizaţie, dar 

necesar pentru dezvoltarea personală a angajatului). Aici se regăsesc trainingurile de 

dezvoltare personală a angajatului, platite de organizaţie şi oferite ca beneficiu prin sistemul 

de compensaţii şi beneficii.  

4.1. Dezvoltarea managerilor pe baza metodelor de natură practică 

 

Tabel nr.1.4. Metode de natură practică în dezvoltarea managerilor 15 

METODA CARACTERISTICI AVANTAJELE METODEI 

MENTORAT Implicarea planificată a managerului în 

consilierea şi sprijinirea stagiarilor în 

vederea atingerii performanţei la noul loc 

de muncă 

Îmbunătăţeşte colaborarea 

Posibilitatea feed-bak-ului 

pentru cel care învaţă 

DELEGARE 
Învăţare asistată prin descoperirea 

postului 

Urmărearea constantă a performanţelor 

Responsabilitatea împărţită cu 

managerul pentru rezultate 

PROIECTE 
Lucrul în echipă, care solicită propuneri şi 

soluţii concrete 

Implicare  

Utilizarea competenţelor în 

negocieri şi pentru rezolvarea 

problemelor 

DETAŞARE 
Managerul trebuie să ocupe temporar un 

anumit post în cadrul altui departament, a 

unei filiale sau structură organizatorică 

decât cea în care a fost angajat iniţial, 

pentru o anumită perioadă de timp clar 

stabilită 

Dobândirea de experienţă 

Posibilitatea de a demonstra 

capacitatea sa de a o bţine 

performanţă 

 

Pentru activitatea de coaching, Parsloe 16 identifică patru roluri în cadrul îndrumării: 

1. instructorul practician, de la care se învaţă alfabetul meseriei de către stagiarii fără 

experienţă; 

 
15 Adaptare după G.A. Cole, Managementul personalului, Editura Codecs, 2000, p. 426 
16 Parsloe, E., Coaching, Mentoring and Assessing, Kogan Page, 1992 
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2. instructorul observator, de la care se învaţă perfecţionarea competenţei, pentru 

stageriarii experimentaţi; 

3. instructorul asistent, care vine în sprijinul stagiarilor prin aplicarea unei metode 

flexibile de învăţare; 

4. instructorul calificat care îşi ajută stagiarii să dobândească competenţe specifice. 

În dezvoltarea sa managerială, cel care ocupă un astfel de post, are nevoie de un sprijin 

eficient, pentru a-şi putea  consolida competeneţele şi încrederea în propriile sale valenţe. De 

aceea, are nevoie de un coleg competent, care deţine capacitatea de a transfera asupra acestui 

manager propriile sale cunoştinţe, cu care discută atunci când apar o seriei de probleme şi 

metodele de depăşire a acestora, poate ajuta la evitarea erorilor care ar putea avea grave 

consecinţe în practică.  

Mentorul este o persoană matură şi experimentată, care oferă sfaturi şi asistenţă practică, 

atunci când îi sunt solicitate, unui manager mai tânăr, care nu dispune de experienţă. De 

asemenea, mentorul poate transmite nu doar cunoştinţă, chiar şi un anumit mod de gândire şi 

atitudini. Mentorii nu sunt directorii de departament, ci manageri seniori din cadrul 

companiei, în felul acesta mentoratul poate fi asociat cu o relaţie amicală între cei doi, 

reducându-se astfel stresul poziţiei de subordonat direct. 

Prin mentorat, compania poate valoriza talentul, experienţa şi înţelepciunea managerilor 

superiori, prin transferarea expertizei acestora către managerii fără experienţă.  

Prin delegare, se împarte puterea, managerul (dacă este dispus să împartă) îşi trasnferă 

astfel parţial autoritatea unei alte persoane din subordinea sa. Frecvent, delegarea este 

practicată din considerente de urgenţă, dar poate fi folosită şi ca un instrument de 

perfecţionare, pentru a oferi astfel managerilor aflaţi la debutul carierei să îşi demonstreze 

propriile capacităţi şi competenţe.  

Prin participarea la proiecte speciale, tinerii manageri, pe percursul a una sau două zile pe 

săptămână, nu mai desfăşoară sarcinile stabilite iniţial, şi lucrează, împreună cu colegii din 

alte departamente la un proiect comun. Prin această metodă, tinerii manageri pot cunoaşte 

mai bine membrii organizaţiei, pot relaţiona cu aceştia, pot pune bazele participării la unele 

proiecte viitoare, îşi îmbogăţesc cunoştinţele, înţeleg mai bine rolul pe care îl îndeplinesc 

ceilalţi manageri în ansamblul organizaţiei. 

Detaşarea este o sarcină cu normă de timp întreagă, care se va desfăşura în cadrul unui 

colectiv, sau poate fi chiar o activitate autonomă. Pentru realizarea sarcinilor atribuite, pentru 
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Dezvoltarea profesională nu este deci: 

o recompensă pentru angajat, pentru performanţa ridicată; 

o metodă de a reţine angajaţii în companie, prin contractul de training semnat de 

angajat. 

Dezvoltarea angajaţilor poate fi privită însă ca un instrument de motivare şi de 

management al performanţei angajaţilor. Dezvoltarea aduce beneficii atât pentru 

angajat cât şi pentru organizaţie. 

 

facilitarea integrării şi pentru o mai bună asimilare a cunoştinţelor, se recomandă în procesul 

de detaşare, atribuirea unui mentor care îl va ajuta pe cel detaşat în activitatea sa. Prin 

detaşare se urmăreşte testarea capacităţii unui angajat de a îndeplini un anumit rol. 

În companiile în care managerii acordă o importanţă deosebită delegării şi descentralizării 

autorităţii, în vederea dezvoltării manageriale se utilizează metoda auto-perfecţionării pe 

post.  

Dezvoltarea managerială va constitui un proces eficient, doar în condiţiile în care se va 

realiza o combinaţie între experienţa practică pe post şi o mare diversitate de cursuri de 

instruire extra-post, care vor fi adaptate particularităţilor cursanţilor, care au stiluri de 

învăţare proprii dar şi cerinţe şi aşteptări diverse.   

 

4.2. Negocierile dintre sindicat şi patronat asupra dezvoltării profesionale 

 

Dezvoltarea profesională este un  punct de negociere sindicat-patronat, 

deoarece: 1. dezvoltarea profesională a angajaţilor este un element cheie care susţine 

profitabilitatea companiei: 

Dezvoltarea este considerată a fi orice tip de experinţă sau proces care 

contribuie la dezvoltarea potenţialului unei persoane. 

Orice experienţă din viaţa unei persoane contribuie la dezvoltarea sa, însă interes 

prezintă ce poate face organizaţia. Orice proces de management al resurselor 

umane trebuie să aibă acest scop, de dezvoltare a potenţialului angajaţilor. O 

organizaţie dezvoltă procese de integrare a noilor angajaţi, de evaluare a 

performanţei, de management al carierei, de dezvoltare managerială, pentru a 

oferi angajaţilor contextul favorabil pentru manifestarea şi îmbunătăţirea 

abilităţilor lor.  
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2. Dezvoltarea profesională este un factor care determină motivaţia 

angajaţilor. Un angajat este motivat atunci când se simte în stare, când are 

abilităţile necesare să realizeze o anumită sarcină şi obţine beneficii. 

Dacă motivaţia depinde de: 

abilităţile angajatului; 

context şi obiective; 

sarcina pe care o are de făcut angajatul; 

condiţiile în care trebuie realizată sarcina, 

Atunci, dezvoltarea profesională a angajaţilor contribuie mult în acest sens. 

 

3.  Pentru că legislaţia oferă un context în care sindicatele au un rol important în 

procesul de dezvoltare al angajaţilor, 

 

4.3.  Eficienţa procesului de dezvoltare profesională 

 

Interesul unei organizaţii este să aducă angajaţii la nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini necesar realizării unei performanţe ridicate. Orientarea companiilor vizează 

identificarea în piaţa muncii a acelor persoane potrivite posturilor vacante, dezvoltarea 

profesională şi a potenţialului persoanelor deja existente în organizaţie, precum şi menţinerea 

acestuia cât mai mult timp în organizaţie. 

Astăzi, organizaţia constientizează tot mai mult faptul că dezvoltarea profesională a  

angajaţilor prin training poate contribui la realizarea obiectivelor generale ale companiei, 

deoarece reprezintă investiţia cea mai vizibilă în oameni şi una din cele mai apreciate de 

aceştia.  

Beneficiile implicării angajaţilor în programe de training 

La angajare, se solicită informaţii legate şi de pachetul de training oferit de companie 

pentru poziţia respectivă, dar şi pentru evoluţia ulterioară în carieră. Compania solicită 

implicarea angajaţilor în programele de training şi aplicarea în practică a abilităţilor şi 

cunoştinţelor dobândite. Organizaţiile sindicale recunosc valoarea acestui proces pentru 

activitatea proprie de negociere a drepturilor angajaţilor. 
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* îmbunătăţirea atitudinii angajaţilor şi managerilor faţă de 

sindicat 

* comunicare mai bună între membrii de sindicat 

*  aplicarea abilităţilor şi a cunostinţelor în activităţile sindicale 

* înţelegere mai bună a activităţilor sindicale 

 

 Beneficii pentru angajat 

  * îmbunătăţirea calităţii muncii 

* erori şi accidente mai puţine 

*  performanţă ridicată 

*  comunicare mai bună cu colegii şi managerii 

*  înţelegerea sarcinilor de muncă 

*  valorizarea procesului de învăţare 

 

Beneficii pentru angajator: 

*  îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor 

*  îmbunătăţirea calităţii muncii 

* reducerea erorilor  

* productivitate ridicată 

* înţelegerea sarcinilor de muncă 

*  valorizarea procesului de învăţare 

*  îmbunătăţirea calităţii muncii 

 

Beneficii pentru sindicat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroarea pe care o fac însă de multe ori managerii când iau decizii referitoare la 

dezvoltarea angajaţilor prin training, este lipsa de corelare a acestora cu strategia organizaţiei 

şi nevoile angajaţilor. Cele mai multe decizii privind programele de training necesare în 

organizaţie se adoptă uneori deoarece: 

*  unele tipuri de training sunt în trend; 

* “aşa face şi concurenţa”; 

* “asta ne cer angajaţii”; 
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1. să pornească de la o analiză a nevoilor organizaţiei şi angajaţilor; 

2. să ofere tipul de învăţare cel mai potrivit; 

3. să utilizeze metode practice eficiente pentru obiectivele alese; 

4. să fie evaluată eficienţa trainingului. 

 

1. La nivelul organizaţiei; 

2. La nivelul sarcinilor de lucru; 

3. La nivelul angajatului. 

 

* “răspundem unor probleme urgente din organizaţie, avem nevoie de soluţii 

urgente”. 

Dacă efectele pe termen scurt ale acestor decizii nu sunt foarte “dureroase”, pe termen 

lung se constată că încrederea managerilor, patronatului şi a angajaţilor în eficienţa procesului 

de dezvoltare prin training scade. O investiţie de bani, timp şi efort, care nu aduce rezultate, 

va fi privită foarte curând drept un cost care trebuie înlăturat. Pentru ca trainingul să 

reprezinte pentru organizaţie o investiţie şi nu un cost, trebuie să respecte principiile: 

 

 

 

 

 

 

Când trainingul porneşte de la o analiză a nevoilor angajaţilor şi este planificat în funcţie 

de acestea, are şansa să ofere soluţiile reale, de care angajatul/ echipa/ departamentul au 

nevoie într-o anumită etapă. Printre motivele care ar putea să indice că este nevoie de training 

putem menţiona: existenţa unui număr mare de plângeri din partea clienţilor, obiectivelor 

stabilite nu sunt îndeplinite timp de câteva luni, demotivarea angajaţilor sau amânări frecvente 

ale sarcinilor.  Pentru ca trainingul propus de către organizaţie angajaţilor să răspundă 

priorităţilor şi nevoilor acestora, este important ca analiza nevoilor de training să fie realizată 

în mod sistematic, utilizând mai multe surse de informaţii. 

4.4. Analiza nevoilor de training 

 

 

 

 

 

1. Analiza nevoilor de training realizată la nivelul organizaţiei 

Se  referă la forţele care ar putea influenţa evoluţia organizaţiei şi implicit realizările 

acesteia. Aceste forţe pot proveni din mediul extern organizaţiei (precum schimbări la nivelul 

pieţei, intrarea unui concurent important în piaţă, schimbări legislative etc.) sau pot fi 

generate de schimbările la nivel strategic ale organizaţiei (un nou brand, un nou acţionar, o 
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nouă conducere, un nou regulament, deschiderea unei noi filiale, introducerea unei noi 

tehnologii etc.). Astfel de schimbări impun asumarea unor noi roluri şi responsabilităţi de 

către angajaţi, adaptarea la noile cerinţe şi valori ale companiei - iar aceste abilităţi trebuie 

dezvoltate. Pe lângă analiza forţelor care afectează organizaţia, se impune şi focalizarea pe 

resursele financiare care sunt alocate pentru a dezvolta angajaţilor.  

 2. Analiza nevoilor de training realizată la nivelul sarcinilor de muncă 

 Vizează cerinţele posturilor, respectiv activităţile, abilităţile şi cunoştinţele solicitate. 

Se impune identificarea şi definirea cât mai specifică a acestora, a comportamentelor aşteptate 

de organizaţie de la angajaţi pentru o anumită sarcină, astfel încât, prin training, să le poată 

învăţa şi dezvolta. 

 Angajaţii unei bănci învaţă în cadrul trainingurilor de comunicare cu clienţii 

comportamentul foarte specific de a spune pe nume clientului, de cel puţin 3 ori în 

convorbire, deoarece acest simplu comportament poate creşte fidelitatea clienţilor faţă de 

banca respectivă. 

 3. Analiza nevoilor de training realizată la nivelul angajatului 

 Analiza la nivelul angajatului răspunde la întrebarea: ce cunoştinţe sau abilităţi l-ar 

determina pe un angajat să performeze? Nu toţi angajaţii trebuie să urmeze un anumit 

program de training, ci doar cei care au o nevoie reală pentru a-şi dezvolta anumite abilităţi. 

 Analiza la nivelul persoanei poate porni de la analiza performanţelor acesteia, pentru a 

identifica cauzele pentru care aceste performanţe se situează sub standardele impuse de 

organizaţie sau sub potenţialul acesteia. În cazul în care, performanţa se situează sub aşteptări,  

datorită unui deficit de abilităţi, atunci, trainingul poate constitui este o soluţie, devenind un 

instrument de management al performanţei.   O analiză profesionistă a nevoilor de training, va 

conduce către un training-investiţie sau un training-cost.  

Trainingul trebuie să ofere angajaţilor tipul de învăţare cel mai potrivit. Pentru aceasta 

design-ul unui program de training trebuie să ţină cont  de următorii factori: 

 a) Obiectivele de training – ce se aşteaptă să ştie/ să facă angajaţii în urma 

participării la programul de training, ce rezultate în termeni de performanţă se vor putea 

observa/ măsura; 

 b) Motivaţia angajaţilor de a participa la training – presupune ca angajaţii să 

perceapă utilitatea trainingului pentru activitatea lor. Dacă angajaţii înţeleg cum vor putea 

aplica în practică ceea ce învaţă la training, este probabil să se implice în programul propus; 
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 c) Principiile învăţării la vârsta adultă – trainingul pentru persoane adulte porneşte 

de 

la premisa că informaţia transmisă trebuie să aibă sens pentru persoana care o primeste, astfel 

încât aceasta să o asimileze la cunoştinţele, abilităţile şi experienţa deţinută şi să facă  

transferul ei în practică. 

 Metodele practice cele mai eficiente folosite în training diferă în funcţie de tipul de 

conţinut propus angajaţilor, pentru unele traininguri, fiind eficiente metodele bazate pe 

expunere, în altele pe conşinutul practic: 

- trainingul on-the-job are un conţinut, bazat pe abilităţile de lucru; 

- internship - stagii de practică realizate de studenţi; 

- training clasic, în sala de curs; 

- Cunoştinţe, abilităţi care presupun interacţiunea de grup; 

- E-learning - informaţii, date factuale, proceduri, reguli, care nu necesită o relaţie 

faţă în faţă cu trainerul sau interacţiunea cu grupul; 

- simularea - crearea unei situaţii similare celei practice pentru a exersa abilităţi; 

- seminarii şi conferinţe - prezentări teoretice, care presupun interacţiuni cu 

persoane din alte organizaţii; 

- studii de caz, jocuri de rol. 

 Evaluarea programelor de training arate dacă programul în care s-a investit a 

îmbunătăţit învăţarea, a schimbat comportamentele angajaţilor, sau are un impact asupra 

performanţei la nivel de departament/ organizaţie. Se impune evaluarea opiniilor 

participanţilor la training, a cunoştinţelor dobândite, cât din acestea pot fi transpuse în 

comportamente dorite de organizaţie şi cât din aceste duc la rezultatele aşteptate. 

Evaluarea programelor de training poate fi realizată după o serie de criterii: 

Criteriul 1. Reacţia participanţilor (ce cred despre acest training?) 

- Care au fost obiectivele tale de învăţare, în acest program de training? 

- În ce măsură ele au fost atinse? 

- Ce ţi-a plăcut / ai apreciat la acest program? 

- L-ai recomanda altor angajaţi? 

- Ce sugestii ai pentru îmbunătăţirea acestui program? 

- Recomanzi continuarea acestui program în organizaţie? 

Avantajele acestui tip de evaluare: 
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-  uşurinşa cu care se poate face măsurarea; 

- o reacţie favorabilă a participanţilor face mai probabilă aplicarea în practică a 

cunoştinţelor; 

- participanţii pot oferi sugestii şi recomandări foarte utile pentru desfăşurarea 

programului sau pentru nevoile lor de training ulterioare. 

 

Dezavantajele acestui tip de evaluare: 

- reacţie favorabilă a participanţilor nu însemnă în mod implicit că acel program a fost 

unul util, că a adus ceva nou, că angajaţii vor aplica în practică; 

- organizaţiile se rezumă doar la evaluare, şi de aceea,  furnizorii de training au ca 

obiectiv doar obţinerea entuziasmului participanţilor. 

Criteriul 2: Cunoştinţe (ce am dobândit la acest training?) 

-  ce cunoştinţe şi abilităţi avea angajatul înainte de curs şi ce a învăţat nou? 

- ce cunoştinţe şi abilităţi are în plus angajatul care a participat la training faţă de 

ceilalţi angajaţi? 

-  ce poate transmite angajatul colegilor săi despre ceea ce s-a discutat la curs? 

-  ce cunoştinţe va căuta în plus angajatul? 

Avantaje ale acestui tip de evaluare: a şti ce şi cum să realizeze o sarcină este pentru 

angajat un context favorabil pentru a realiza acea sarcină. 

Dezavantaje ale acestui tip de evaluare: 

- faptul că ştiu să fac o sarcină nu înseamnă automat că o voi realiza, 

- multe din cunoştinţele transmise la un training rămân doar simple cunoştinţe, fără a 

fi folosite în activitatea practică. 

Criteriul 3: Comportamente (ce sunt capabil să fac în urma acestui training?) 

- ce aplică angajatul în activitatea lui din ceea ce a învăţat la training? 

- ce face altfel decât înainte? 

-  ce comportamente noi are un angajat, pe care nu le avea înainte de training? 

- ce comportamente s-au diminuat/ eliminat ca urmare a trainingului? 

- ce s-a modificat în performanţa angajatului? 

-  în ce situaţii angajatul exersează comportamentele învăţate? 

- are angajatul condiţiile necesare să aplice ceea ce a învăţat în cadrul training-ului? 
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Avantaje ale acestui tip de evaluare: 

- comportamentele sunt observabile şi măsurabile, deci putem măsura evoluţia 

angajatului în urma trainingului; 

- comportamentele se învaţă; 

- apariţia comportamentelor arată că angajatul face transferul achiziţiilor în practică; 

- comportamentele se pot încuraja, menţine, aprecia de către manager şi colegi. 

Dezavantajele acestui tip de evaluare: 

- este dificil uneori pentru angajaţi să facă transferul învăţării, mai ales dacă situaţia de 

training nu a reprodus fidel contextul practic pe care îl are angajatul la locul de muncă; 

- este dificil ca angajatul să păstreze un comportament nou, în lipsa unor beneficii 

imediate precum utilitatea acelui comportament care îi usurează munca, îi reduce timpul de 

lucru, îl ajută să ia o decizie, aprecierea din partea celorlalţi; 

- unele comportamente vechi sunt menţinute de factori care nu sunt în controlul 

angajatului. 

Criteriul 4: Rezultate (ce s-a îmbunătăţit ca urmare a trainingului?) 

- a crescut productivitatea echipei/ departamentului? 

- a scăzut numărul de plângeri din partea clienţilor? 

- a crescut fidelitatea acestora? 

- a crescut cifra de vânzări? 

- s-a redus numărul erorilor sau accidentelor? 

- este rezultatul obţinut mai mare decât costul programului de training? 

- ne interesează rezultate pe termen scurt sau lung? 

- sunt rezultatele oferite de training utile companiei şi în acord cu strategia? 

Avantajele evaluării: 

- este cea mai relevantă măsură a eficienţei unui program de training; 

- este argumentul cel mai convingător pentru manageri pentru a continua un program 

de training;  

- este argumentul cel mai convingător pentru angajat să continue dezvoltarea 

profesională. 

Dezavantajele evaluării: 

- foarte puţine programe de training pot oferi garanţia rezultatelor concrete; 
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* promovarea pe bază de competenţă şi performanţă 

* promovarea printr-un sistem clar, specific şi transparent pentru angajaţi 

* crearea unui program de “succession planning”, prin care sunt selectaţi şi 

pregătiţi viitorii candidaţi la poziţiile de conducere 

*  promovarea bazată pe evaluarea potenţialului managerial 

* acţiuni de susţinere a angajatului promovat, pe noul post.  

- rezultatele depind în mare măsură de alţi factori organizaţionali; 

- rezultatele se pot măsura pe termen lung, după o perioadă în care angajatul a avut 

posibilitatea să aplice ce a învăţat. 

 

4.5. Sistemul  de  dezvoltare printr-o promovare echitabilă 

  

Dorinţa de a avansa într-un post ierarhic superior este comună multor angajaţi, şi mulţi 

dintre acestia fac eforturi de autodezvoltare pentru a fi promovaţi. Însă, un instrument de 

management cum este promovarea se poate transforma în sursă de insatisfacţii.  

Probleme ca nerecunoaşterea autorităţii şefului, neimplicarea, amânarea sarcinilor, 

demotivarea, suspiciunea, orgoliile pot fi legate de modul în care sunt promovaţi angajaţii în 

organizaţii (sau cum percep ceilalţi că se fac aceste promovări). Pentru a păstra beneficiile pe 

care le poate oferi un sistem de promovare, trebuie respectate o serie de principii: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Angajaţii dintr-o organizaţie sunt diferiţi prin modul în care comunică cu managerii, 

în modul în care îşi îndeplinesc sarcinile şi răspund solicitărilor, în modul în care finalizează 

anumite activităţi şi îşi sprijină colegii sau se integrează în echipe de lucru, în modul în care 

îşi negociază poziţia în organizaţie sau reacţionează în momente de tensiune etc. 

Aceste diferenţe sunt benefice pentru organizaţie şi pentru performanţa echipelor de lucru şi 

pot fi transformate în avantaje şi puncte tari. 

 Femeile şi bărbaţii diferă la nivel de comportamente, atitudini, interse şi nevoi; 

atitudinile, aşteptările, opiniile noastre şi ale celor din jur despre femei şi bărbaţi sunt diferite 

şi pot influenţa deciziile de recrutare, promovare, evaluare, salarizare şi deci performanţa la 

locul de muncă. 
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 Strategiile adoptate în organizaţie trebuie să se bazeze pe reducerea ambiguităţii la 

diferite niveluri – al abilităţilor personale, al sarcinilor / responsabilităţilor, al informaţiilor 

care stau la baza deciziilor legate de performanţă (promovare, salarizare etc.), al criteriilor 

folosite în diferite sisteme şi procese care privesc resursele umane sau la nivelul valorilor 

promovate de organizaţie. 

    Transparenţa proceselor şi implicarea angajaţilor în stabilirea criteriilor/ obiectivelor 

 În dezvoltarea profesională a angajaţilor, se impune câstigarea capitalului de încredere 

al angajaţilor, asigurat de transparenţa deciziilor şi a criteriilor pe baza cărora sunt adoptate 

deciziile.  

 Implicarea angajaţilor în stabilirea obiectivelor lor de performanţă este necesară 

deoarece:  -  este asociată cu motivaţia de a îndeplini aceste obiective, cu percepţia că va fi 

un 

proces de evaluare corect, cu satisfacţia privind acest proces, cu sporirea gradului de 

acceptare şi a încrederii în proces;  - facilitează stabilirea unor obiective  realiste; - induce 

angajaţilor un sentiment de control asupra mediului organizaţional, care asigură un nivel de 

stres scăzut. 

Tratarea diferenţiată a fiecărei persoane, creează un context favorabil dezvoltării 

profesionale, ceea ce generează beneficii atât angajatului dar şi organizaţiei şi impune o serie 

de strategii printre care menţionăm:  

- promovarea cunoaşterii potenţialului fiecărui angajat şi a modului cum poate fi 

valorificat cel mai bine în companie;  

- motivarea angajaţilor prin oferirea de beneficii sociale şi materiale importante 

pentru fiecare dintre ei;  

- motivarea angajaţilor prin oferirea oportunităţii de a presta o muncă potrivit 

competenţelor şi intereselor proprii;  

- angajatul trebuie să realizeze obiective de performanţă specifice, realiste, stabilite 

în funcţie de caracteristicile individuale;  

- angajatului trebuie să i se ofere sprijin diferenţiat, în funcţie de abilităţi şi 

competenţe, prin training, oportunităţi de carieră, plan de carieră, feed-back etc.;  

- deciziile manageriale privind performanţa (decizii privind promovarea, 

compensaţii şi beneficii, responsabilităţi etc.) sunt adoptate raţional, evitând 

posibilele erori privind cauzele performanţei (inclusiv erori de gen);  
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- îmbunătăţirea performanţei individuale 

- îmbunătăţirea performanţei echipei  

- angajaţii devin mai creativi 

- angajaţii abordează schimbările cu mai multă flexibilitate 

- eficientizarea procesului de delegare 

- managementul timpului pentru manageri este mai 

eficient 

- creşterea prestigiului managerului  

- o mai bună gestionare a procesului muncii 

- creşte satisfacţia angajaţilor 

- creşte moralul echipei 

- încredere în viitor 

 

 

- organizaţia îşi promovează o imagine pozitivă bazată pe calitate, transparenţă şi 

orientare către angajaţi, transmiţând mesajul că fiecare angajat este valoros pentru 

companie;  

 Un sistem eficient de dezvoltare profesională se focalizează pe: 

- succesul fiecărui angajat; 

- acordarea de sprijin, astfel încât angajatul să ştie ce aşteaptă organizaţia de la el, în 

ceea ce priveşte performanţa.  

- abilităţile şi potenţialul angajatului; 

- faptul că angajatul înţelege scopurile organizaţiei, care sunt obiectivele acesteia şi 

că munca lui va contribui la aceste realizarea acestora. 

Beneficiile dezvoltării profesionale: 
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1. forming 

2. storming 

3. norming 

4. performing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orice grup parcurge mai multe etape de dezvoltare, devinind mai eficient, în funcţie 

de cât de bine îşi soluţionează problemele specifice fiecărui stadiu de dezvoltare. Tuckman 

prezintă dezvoltarea unei echipe în cele patru 4 etape:17 

 

 

 

 

 

 

 

1.Forming 

 

Aceasta este etapa de formare a echipei. Oamenii încep să se cunoască între ei, însă 

iau decizii independent, fără a avea obiective comune. Este etapa în care leader-ul are 

cel mai important rol, deoarece trebuie să ofere echipei o direcţie, o viziune, să 

răspundă multor întrebări şi să fie pregătit pentru testele la care va fi supus. 

Este momentul în care membrii echipei, independenţi unul de altul, vor testa toleranţa 

leader-ului şi a sistemului şi vor încerca să îşi dea seama dacă se pot integra sau nu. 

Tot leader-ul este cel care e responsabil de încrederea pe care membrii echipei şi-o 

acordă unul altuia.  

Este faza în care se construieşte fundaţia ce va determina cât de solidă este echipa ce 

tocmai a fost adunată. Membrii echipei sunt politicoşi dar neîncrezători, retraşi; se 

întreabă de ce se află acolo, ce sarcini au, ce se aşteaptă de la ei, cine sunt ceilalţi şi ce 

rol au în grup. Trebuie dezvoltate competenţele legate de sarcină. 

 
17 A se vedea Mariana Dragomir şi Adriana Pleşa, Manual de management educaţional pentru directorii 

unităţilor de învăţământ, Editura Hiperborea, 2000, p. 108 

    5.  
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2.Storming 

Este etapa în care apar cele mai mari dificultăţi pentru întreaga echipă şi de obicei, 

majoritatea echipelor nu depăşesc acest stadiu. Unii membri încearcă să-şi impună 

influenţa şi controlul, conflictul este dominant, iar progresul în realizarea sarcinii este 

nesemnificativ. În această etapă leader-ul echipei trebuie să gestioneze foarte bine 

întreaga activitate, ceea ce nu este facil. Trebuie dezvoltate competenţele legate de 

sarcină şi a celor impersonale. Opiniile membrilor echipei oscilează între loialitate şi 

rezistenţă faţă de manageri, sau faţă de sarcinile atribuite. De la confruntările directe şi 

dorinţa de impunere până la scăderea motivaţiei şi dezbinarea echipei este un drum 

extrem de scurt. Multe echipe nu trec niciodată de faza aceasta. 

 

3.Norming 

Este etapa în care se stabilesc regulile, metodele de lucru, valorile,  iar membrii echipei 

încep să aibă mai multă încredere unii în ceilalţi şi în leader. Leaderul se poate baza pe 

echipa sa şi pe faptul că va primi feed-back în momentul în care greşeşte, poate începe 

procesul de delagare de responsabilităţi membrilor echipei şi să acorde încredere şi să 

atribuie responsabilităţi membrilor echipei. 

Lucrul în echipă începe să dea rezultate, membrii echipei fac schimb de know-how, 

împărtăşesc metodele de lucru şi devin mai motivaţi. Riscul de care trebuie să ţină 

seama managerul este următorul: dacă regulile stabilite sunt prea stricte, prea rigide iar 

echipa nu participă activ la adoptarea deciziilor, este posibil să scadă randamentul 

echipei din punctul de vedere al creativităţii. 

 

4. Performing 

O echipa bine sudata va atinge faza în care poate fi performantă fără ca leaderul să fie 

prezent tot timpul. Leader-ul va coordona, va deleaga sarcini şi proiecte colegilor, fără 

intervenţia sa permanentă. Leader-ul intervine doar la nivelul de dezvoltare personale,  

prin coaching. Colegii de echipă împărtăşesc aceeaşi viziune, lucrează ca un tot unitar, 
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Manifestarea entuziasmului membrilor echipei.  

Echipele pot reuşi să creeze un adevărat spirit de echipă atunci când participă la 

activităţi care nencesită performanţe colective imediate. Pentru început trebuie 

identificată problema, trebuie discutată cu toţi membrii echipei şi apoi trebuie 

implicată întreaga echipă şi nu prin delegarea unei singure persoane sau unui 

subgrup.  

 De asemenea, trebuie identificat cât mai clar obiectivul de atins. Când 

echipa găseşte soluţia, trebuie recunoscute meritele întregii echipe, subliniid acele 

aspecte care au fost propuse de echipă, ceea ce va duce la îmbunătăţirea dinamicii 

echipei. 

a. Stabilirea unor reguli de comportament precum: obligativitatea de a 

participa la întâlnirile echipei; orice subiect poate fi abordat; confidenţialitatea 

urora dintre aspectele discutate în cadrul echipei; vor fi acceptate doar conflictele 

constructive. 

b. Evoluţia comună a echipei, ca urmare a petreceii unui timp mai 

îndelungat împreună, în cadrul unor interacţiuni informale, în special în faza de 

început, în vederea dezvoltării unor legături personale. 

c. Oferirea de sprijin prin acordarea de feeback, recunoaştere şi 

recompense. 

d. Acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării profesionale şi 

performanţei. 

e. Precizarea clară a responsabilităţilor şi aceptarea acestora de către 

fiecare membru al echipei. 

f. Transparenţă în adoptarea deciziilor, explicarea motivelor pentru 

care a fost adoptată o anumită decizie, ajungerea la consens, acceptarea punctelor 

de vedere diferite. 

 

ştiu exact ce au de făcut, sunt motivaţi, încearcă chiar să obţină rezultate peste 

aşteptarile leader-ului.  

                Dezvoltarea echipelor presupun din partea liderilor o serie de acţiuni, printre care 

menţionăm: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Bora Stoianovici Hera, Studiu despre munca în echipă, Editura Ornella Studio Design, Timişoara, 2009, pp. 

40-44 
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O echipă profesionistă trebuie să fie alcătuită din persoane ce deţin competenţe şi 

experienţă, între care trebuie să existe compatibilitate, înţelegere reciprocă, viziune şi 

motivaţii comune, toate acestea fiind oriientate spre înţelegerea şi realizarea scopului propus. 

Formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă poate fi realizată prin valorificarea potenţialului 

de muncă a fiecărui membru al echipei şi pe baza unei reale evoluţii în carieră. 

Pentru a devolta o echipă performantă, liderul trebuie să încerce să elimine din cadrul 

acesteia neînţelegerile, orgolii şi antipatiile, atitudinea de izolare a unora dintre membrii 

echipei, desconsiderarea, rezolvarea individuală a problemelor, denigrarea celorlalţi. 

 

Dezvoltarea echipei presupune respectarea regulilor:19 

1. respectarea colegilor, deoarece aceştia sunt capabili, având calităţi, trebuinţe 

aspiraţii şi scopuri legitime; 

2. înţelegerea necesităţilor muncii, a nevoii de a îndeplini cerinţele muncii, lucrul 

intens şi obţinerea performanţelor colective şi nu încurajarea competeţiei în echipă care 

va duce la concurenţă între colegi; 

3. comunicarea continuă, informarea reciprocă, consultarea punctelor de vedere ale 

celorlalţi, sprijinul acordat în realizarea cu succes a oricărei acţiuni. În caz de eşec 

trebuie căutate cauzele eşecului cu întreaga echipă şi nu vinovaţii; 

4. divergenţele de opinie trebuie să constituie o normalitate constructivă; 

5. evitarea formării grupurilor informale, care pot conduce la divizarea echipei; 

6. atingerea obiectivelor organizaţionale poate fi realizată doar prin cooperarea activă 

dintre toţi membrii echipei; 

7. încercarea de a elimina sentimentele de aroganţă şi trufie; 

8. aprecierea rezultatelor muncii colegilor de echipă, încurajarea iniţiativelor care 

conduc la performanţă şi înpărtăşirea experienţei proprii celorlalţi colegi de echipă; 

9. asumarea şi recunoaşterea greşelilor personale; 

10. crearea şi dezvoltarea sentimentului de colegialitate. 

 

 

 

 
19 Bora Stoianovici Hera, op. cit., pp. 48-50 
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CHESTIONAR PRIVIND DEZVOLTAREA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ 

 

1. Suntem gata să trecem la acţiune, fără a pierde timp cu planificarea activităţilor  

 Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna  

        

2. Simţim spiritul de echipă şi ne asumăm responsabilităţile pentru succesul sau 

eşecul echipei 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

3. Stabilim împreună obiectivele pe baza procedurilor, în vederea planificării 

modului de derulare a activităţilor 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

4. Membrii echipei evită să-şi  solicite reciproc ajutorul. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

5. Ne asumăm obiectivele şi sarcinile care ne revin, şi credem că fiecare dintre 

membrii echipei facE la fel. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

6. Liderul echipei supraveghează comportamentul membrilor echipei. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

7. Nu lucrăm după proceduri standard, dar le stabilim pe măsura derulării proiectelor 

în care suntem implicaţi. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

8. Multe dintre ideile membrilor echipei sunt respinse deoarece nu sunt înţelese pe 

deplin. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

9. Realaţiile dintre membrii echipei se bazează pe încredere reciprocă şi nu consideră 

că este necesară supravegherea ca mod de desfăşurare al activităţii. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

10. Lucrul în echipă ne conferă sentimentul unei activităţi productive şi plăcute. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

11. Liderul echipei are un stil de conducere democratică, ceea ce duce la o bună 

colaborare. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

12. Echipa noastră îşi stabileşte clar care sunt obiectivele ce vor putea fi realizate. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 
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13. În cadrul echipei încercăm să ne identificăm punctele tari, pe care le dezvoltăm şi 

punctele slabe, pentru a încerca corectarea lor. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

14. În cadrul echipei noastre rolurile sunt clar stabilite din momentul constituirii 

echipei. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

15. Deseori încercăm să găsim în cadrul echipei soluţii pentru rezolvarea problemelor 

personale care pot afecta eficienţa muncii în echipă. 

Niciodată   Rareori Uneori  Frecvent Întotdeauna 

 

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA ROLURILOR ÎN CADRUL ECHIPEI 

 

1. Clarificarea rolurilor în echipă 

• Ce crezi că fac eu ? 

• Cam ce ar trebui să fac ? 

• Nu înţeleg ce am de făcut ? 

 

2. Rezumare / reclarificare 

• Ce ai făcut până acum? 

• Ce ai aflat nou? 

• Unde trebuie să ajungi? 

 

3. Ascultare/participare /reanalizare/facilitare 

• Ai spus ceva de genul.... 

• Este oare corect, ce crezi tu? 

• Ce cred colegii tăi? 

• Suntem toţi de acord? 

• Este bine reformularea sau rezultatul... 

• Se poate trece mai departe folosind.... 

 

4. Analizez soluţiile 

• Ce am aflat este corect? 

• Prin câte metode am ajuns aici / a mea / a colegilor mei / a altei echipe? 

• Ce va urma? 

 

5.      Feed-back  

• Cum este ...? 

• Prin ce ...? 

• Ce recomanzi ...? 
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5.1. BILANŢUL  ROLURILOR ÎN ECHIPĂ 

 

Acest chestionar recapitulează contribuţia dvs. la o anumită echipă. Identificaţi mental echipa 

respectivă şi gândiţi-vă la comportamentul dvs. la întâlniri. Citiţi fiecare afirmaţie şi gândiţi-

vă dacă aveţi de a face cu o descriere adevărată a comportamentului dvs. real în acea echipă. 

Daţi puncte fiecărei afirmaţii, după cum urmează: 

➢ Mă comport astfel aproape tot timpul        4 puncte 

➢ Mă comport astfel adesea                           3 puncte   

➢ Uneori mă comport astfel                           2 puncte 

➢ Rareori mă comport astfel                          1 punct 

➢ Nu mă comport niciodată astfel                  0 puncte 

                 Notaţi punctajul în dreptul fiecărei afirmaţii. 

Afirmaţii 

 

Puncte 

 1. Evaluez cu atenţie capacităţile fiecărui membru al echipei 

 

 

2. Folosesc ideile celorlalţi şi construiesc pe acestea 

 

 

3. Exprim idei la care nu s-a gândit nimeni 

 

 

4. Lucrez din greu pentru a forma un spirit de echipă constructiv 

 

 

5. Contribui la echipă  ca „expert”. 

 

 

6. Îi împing pe ceilalţi să realizeze lucrurile la timp 

 

 

7. Mental mă detaşez de echipă pentru a evalua cu atenţie ce se 

întâmplă 

 

 

8. Ajut în orice fel care ar putea fi de folos 

 

 

9. Încerc deliberat să influenţez ceilalţi membri să vadă lucrurile în 

modul  în care le văd  eu 

 

10. Exploatez contactele de influenţă în exteriorul echipei 

 

 

11. Acţionez ca un preşedinte 

 

 

12. Încep să evaluez potenţialul ideilor noi pe măsură ce ele sunt 

exprimate 

 

 

13. Am idei neconvenţionale care se plasează împotriva punctului de 

vedere tradiţional 

 

 

14. Investesc mult efort pentru a aduce relaţiile interumane într-o 

formă bună 

 

 

15. Prezint păreri asupra unor chestiuni care sunt relevante pentru 

disciplina mea  profesională 
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16. Sunt conştiincios în a mă asigura că echipa îşi îndeplineşte 

obligaţiile 

 

 

17. Nu mă las purtat de entuziasm şi deci obiectivitatea mea 

nu este prejudiciată 

 

 

18. Mă abat de la direcţia mea pentru a da ajutor acolo unde este 

nevoie 

 

 

19. Am puncte de vedere bine stabilite despre ce ar trebui să facă 

echipa 

 

 

20. Dezvolt relaţii cu persoane din exterior, care ar putea fi utile 

echipei 

 

 

21. Mă asigur că obiectivele sunt clare pentru toată lumea 

 

 

22. Studiez ideile pentru a mă asigura că sunt realiste 

 

 

23. Echipa se poate baza pe mine pentru elaborarea ideilor noi  

24. Mă străduiesc să susţin ceilalţi membri ai echipei  

25. De obicei contribui ca un specialist  

26. Oblig oamenii să se asigure că  lucrurile sunt făcute bine  

27. Identific eventualele capcane înainte de a fi de acord să mergem 

înainte 

 

 

28. Observ cu atenţie locurile în care echipa are nevoie de ajutor şi 

ajut acolo unde este nevoie 

 

 

29. Am o puternică influenţă asupra deciziilor echipei  

30. Ştiu să „vând” calităţile  echipei unor grupuri exterioare 
 

31. Mă străduiesc să mă asigur că toată lumea are o bună contribuţie 

la întâlnirile echipei 

 

32. Îi ajut pe ceilalţi să identifice potenţialul impact al ideilor noi  

33. Sunt foarte creative  

34. Acţionez din convingerea că relaţiile personale bune sunt baza 

unei activităţi eficiente 

 

 

 

 

 echipă. 

 

 
35. Îmi aduc aportul, contribuind cu informaţii din experienţa mea 

de specialist 

 

36. Nu am linişte până ce nu ştiu că sarcinile au fost îndeplinite cum 

trebuie 

 

37. Mă străduiesc să ofer un punct de vedere obiectiv la orice 

propunere 

 

38. Îmi adaptez rolul, astfel încât să fiu util în orice situaţie  

39. Sunt pregătit să îmi argumentez cazul de câte ori este nevoie 

pentru a câştiga o discuţie 

 

40. Dezvolt relaţii cu oricine ar putea fi de ajutor echipei  

41. Sunt un bun organizator  

42. Iau o idei şi dezvolt propuneri pe care se poate lucra  

43. Refuz să accept explicaţii convenţionale, dacă nu le-am validat 

eu însumi. 
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44. Ajut la rezolvarea conflictelor interpersonale între membrii 

echipei 

 

45. Mă văd pe mine ca reprezentant al unei discipline de specialitate  

46. Mă străduiesc să mă asigur că munca echipei este meticuloasă  

47. Mă gândesc la ce ar putea merge prost înainte de începe o 

activitate 

 

48. Sunt flexibil, indiferent de rolul pe care îl joc în echipă  

49. Am păreri foarte clare şi încerc să îi atrag pe ceilalţi către 

punctul meu de vedere 

 

50. Sunt capabil să identific oamenii care vor duce lucrurile la bun 

sfârşit 

 

                                     

BILANŢUL  ROLURILOR ÎN ECHIPĂ 

GRILA DE RĂSPUNSURI             

 

 

          Transpuneţi rezultatele din formularul precedent în tabelul de mai jos. Apoi adunaţi 

punctele   pe coloane.  

 

PM CD RA HA TE OD CR CO PO PR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Total 

          

 

 

BILANŢUL  ROLURILOR ÎN ECHIPĂ 

PROFIL 

 

 Copiaţi rezultatele totale din pagina precedentă şi uniţi cercurile pentru a forma un profil. 

 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
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BILANŢUL ROLURILOR ÎN ECHIPĂ: 

DESCRIEREA ROLURILOR 

 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM CD RA HA TE OD CR CO PO PR 

 

 

 

Punctajele ridicate indică un rol pe care îl jucaţi adesea în echipă, la care v-aţi gândit, 

iar punctajele inferioare sugerează rolul pe care îl jucaţi rareori în echipa respectivă. 

Citiţi descrierea rolurilor în echipă, mai jos, şi completaţi apoi fişa de dezvoltare 

personală. Este util să discutaţi despre profilul dvs. cu o altă persoană pentru a vă 

clarifica rezultatele. 

 

 

         1. Manager de proces (PM) 

         Managerul de proces canalizează resursele umane. Aceasta implică formarea 

echipei, identificarea punctelor forte ale membrilor, stabilirea obiectivelor, structurarea 

şedinţelor, clarificarea problemelor, alocarea rolurilor.  

Analizează membrii echipei pentru a le stabili punctele forte şi slabe, şi are o poziţie 

analitică şi de observare. Acest tip de manager induce în cadrul echipei organizare şi 

structurare şi se asigură că scopurile şi sarcinile sunt clare. De asemenea, trebuie să 

valorizeze la maxim membrii echipei şi are aptitudini de lider. Acesta trebuie să fie o 

persoană controlată, încrezătoare în sine, calmă şi abilă ca ascultător şi bun 

comunicator.   

(Aptitudine de comunicare principală: conducere). 
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2.   Dezvoltarea conceptelor ( CD) 

Managerul care dezvoltă concepte, se asigură că ideile sale sunt dezvoltate şi evaluate 

corect, prin atragerea de noi idei şi dezvoltarea acestora în practică, testarea validităţii 

acestora, previzionarea impactului potenţial al diferitelor metode de acţiune, 

identificarea oportunităţilor şi transformarea ideilor în propuneri practice. 

          Punctul forte al unui astfel de manager este abilitatea de a identifica 

potenţialul beneficiul al unei idei. Acest rol a fost descris ca fiind al unui oportunist 

intelectual. Atunci când cineva sugerează o idee, persoana care dezvoltă concepte o 

va elabora în aşa fel încât să poată fi evaluată. 

         O astfel de persoană, care dezvoltă concepte, are imaginaţie şi este ingenioasă. 

Proiectarea şi dezvoltarea sunt punctele sale forte.  Uneori trec  prea repede de la o 

idee la alta. Capabil să vadă potenţialul unei idei, să evalueze alternativele şi să 

previzioneze impactul, dovedeşte un potenţial creator puternic. Însă uneori este puţin 

interesat de implementarea efectivă a ideii, preferând să se deplaseze la problema 

următoare. Persoana care dezvoltă concepte se simte bine cu probleme complexe şi 

preferă confruntarea. 

          (  Aptitudine de comunicare principală: vizualizarea). 

 

3.   Radicalul ( RA) 

          Contribuie cu perspective neaşteptate, analizând problemele din puncte de vedere 

neobişnuite, identificând noi posibilităţi, adoptând modalităţi de abordare 

neconvenţionale, elaborând propuneri noi. Radicalii refuză să accepte punctul de vedere 

tradiţional. 

          Radicalul poate fi considerat ca fiind rebeul grupului. El nu este acceptă prea 

uşor punctele de vedere convenţionale şi preferă să gândească lucrurile în mod 

independent. Radicalul este un spirit liber, fiind extrem de intuitiv. Ideile nu sunt 

întotdeauna bine prezentate sau pe deplin formulate, dar radicalul vrea să fie auzit. 

Prezentarea conţine întotdeauna un element neaşteptat. Radicalul provoacă confuzie în 
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echipă,  şi poate fi perceput ca iritant. Preferă problemele complexe şi confruntările noi.  

(Aptitudine de comunicare principală: gândire laterală şi conceptualizare). 

 

         

4. Armonizatorul (HA) 

Armonizatorul este orientat către relaţii interumane de: susţinere, încurajare, 

înţelegere, socializare, rezolvare de conflicte. Crede că eficienţa se bazează pe 

aceste relaţii. Construind şi menţinând un climal moral, armonizatorul  crează 

premisele angajării, cooperării şi performanţei. Este atent la ceilalţi şi se străduieşte 

să facă ordine, având o motivaţie  idealistă. 

Armonizatorul se străduieşte să creeze şi să susţină o atmosferă constructivă. Este 

sensibil la sentimentele celorlalţi, fiind un fin observator. Modul său de abordare 

este de susţinere şi încurajare, dar nu trebuie lăsat să devină slab sau indulgent. 

Încearcă să creeze o atmosferă bună pentru toţi membrii echipei, inducând ideea că 

fiecare are de câştigat prin apartenenţa la echipă. 

(Aptitudine de comunicare principală: susţinerea) 

 

 

                 5. Expertul tehnic (TE) 

Contribuie cu informaţii specializate, cunoştinţe sau experienţe sale profesionale. 

Poate fi contabil, director de marketing, planner, specialist în resurse umane. Acest 

membru al echipei poate rămâne tăcut până când se ridică o chestiune care este 

relevantă pentru specialitatea sa.  

(Aptitudine de comunicare principală: prezentarea raţională) 

 

6. Conducătorul către rezultat (OD) 

Este cel care se asigură că acţiunile vor fi finalizate. Pentru aceasta stabileşte 

ţinte, obiective de îndeplinit, finalizarea acţiunilor şi îndeplinirea sarcinilor. 

Preformanţa este esenţială, fiind orientat către calitate şi integritate. Are un 

puternic simţit al datoriei, bazat pe standarde bine dezvoltate. 

Urmăreşte rezultatele,  forţează realizarea sarcinilor şi verifică pentru a se 

asigura de menţinerea standardelor. Organizarea resurselor este un stil de viaţă.  
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Poate fi intolerant la greşeală, oarecum inflexibil, şi autocrat. Sunt creativi în 

elaborarea tacticilor şi realizarea planificărilor.   

(Aptitudini de comunicare principale: persuasivitate). 

 

         

         7. Critic (CR) 

Aduce observaţii obiective şi păreri raţionale atucnci când echipa se află în procesul 

de adoptare a deciziilor. analizează posibilităţile, caută posibilele pericole, trimite  

note de atenţionare, studiază propunerile şi ideile. Criticul nu este predispus spre o 

atitudine negativă sau pozitivă; dorinţa sa este să fie obiectiv. Mental este cu un pas în 

spate faţă de echipă. Îşi exprimă precauţia şi evită să se lase atras de entuziasmul 

momentului. Tinde să fie conservator, judecând propunerile noi faţă de cele 

precedente.  

Analizează atent pericolele înainte de a fi de acord cu un mod de acţiune, fiind în 

aparenţă cei mai puţin entuziaşti membri ai grupului. Sunt sceptici, decisivi,  precişi, 

stabili,  dar oarecum distanţi.  

(Aptitudini de comunicare principale: evaluarea imparţială). 

 

8.  Cooperantul (CO) 

Este un observator atent care asistă echipa activ. El ajută, adoptă atitudini 

cooperative, fiind pregătit să lucreze mult, este atent la nevoile celorlalţi şi este 

dispus să facă tot ce este de folos. Organizează resursele şi îndeplineşte sarcini 

neplăcute fără plângeri. Identifică rapid blocajele, având un spirit de observaţie 

fin. 

(Aptitudini de comunicare principale: cooperarea) 

 

 

 

9. Politicianul (PO) 

Este orientat spre rezultate, având o mare influenţă, puterea de a construi alianţe, 

de a conduce pe alţii, fiind conştient de puterea lui şi persuasiv. Politicianul 

atrage oamenii în aceeaşi direcţie şi îi determină să îi împărtăşească părerile. Face 

lobby, convinge, este tenace şi perseverent. Lucrează pentru a găsi cele mai bune 

modalităţi de a aplica o idee. Rolul acestei persoane este acela de „formator”, 

deoarece modelează şi formează opinii. Este puternic, dinamic, intolerant, în 

mijlocul evenimentelor. Politicienii au reacţii rapide, deplasează echipa înainte 

către acţiune şi se identifică personal cu succesul. 

(Aptitudini de comunicare principale: persuasivitatea). 

 

10. Promotorul (PR) . 

         Corelează echipa sa cu altele, el fiind cel sociabil, cel care construieşte relaţii, 

investighează resurse, întrevede idei şi posibilităţi, este cel care face posibilă 

realizarea lucrurilor. 

Rolul de promotor poate fi atribuit persoanelor sociabile, tolerante, cooperante, care 

leagă uşor prietenii. Promotorul este un vânzător de partea echipei, acţionând de multe 
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ori ca o punte. trecând  uşor de la o situaţie la alta şi care nu vede lucrurile în 

profunzime. 

(Aptitudini de comunicare principale: poate crea legături). 

 

➢ Asertivitate â comportament care conduce la păstrarea unui echilibru între nevoile 

altora şi ale tale, prin care arăţi celorlalţi că îi respecţi şi aştepţi din partea lor aceeaşi 

atitudine 

➢ Persuasivitate â comportament prin care cineva urmăreşte sau are darul să convingă 

pe ceilalţi să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru 

➢ Lobby â grup de persoane care influenţează, din afară, hotărârile unui alt grup; grup 

de presiune 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea abilităţilor şi potenţialului profesional al unei persoane prin instruire şi 

implicare în experienţe profesionale diverse; 

2. Îmbogăţirea conţinutului postului – adăugarea unor noi sarcini unui post sau 

schimbarea unora din sarcinile curente aferente respectivului post; 

3. Lărgirea conţinutului postului – adăugarea unor noi responsabilităţi unui post cu 

scopul creşterii complexităţii si /sau creşterii nivelului postului ca o consecinţă a 

dezvoltării competenţelor persoanei care ocupă acel post; 

4. Participare la proiecte interdisciplinare care se derulează în cadrul organizaţiei; 

5. Misiuni pe termen determinat în alte domenii ale organizaţiei, decât cel în care îşi 

desfăşoară activitatea angajatul – îmbogăţirea experienţei prin lucru pe lângă un 

manager/ specialist experimentat (coaching, mentoring); 

6. Rotirea posturilor – mobilitate ocupaţională prin ocuparea unui post pe aceeaşi 

linie, dar în alt domeniu de activitate din cadrul companiei. 

 

Un element important în sistemul de management al carierei îl constituie elaborarea 

planului de dezvoltare individuală. Acesta se realizează pentru persoanele  care au rezultate 

excepţionale şi care se încadrează cel puţin în categoria angajaţilor cu potenţial de dezvoltare 
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(angajaţii care au acumulat experienţa specifică şi par să demonstreze capacitatea / potenţialul 

de a ocupa o poziţie de manager sau middle management într-un interval de 1- 2 ani).  

Planul specifică etapele care vor fi parcurse  în carieră de către angajat, în condiţiile în 

care obţine în mod constant rezultate peste standardul stabilit şi constituie un exemplu de 

urmat pentru echipă. 

Băncile practică procesul de Induction, care constă în organizarea unei vizite pentru 

noul angajat la Banca Centrală, având ca obiectiv prezentarea tuturor departamentelor şi 

activităţile specifice fiecăruia. Când apare o nouă problemă, noul angajat ştie cui să se 

adreseze pentru a primi instrucţiunile necesare. 

Această strategie a fost apreciată de către angajaţi ca fiind cel mai bun instrument de 

integrare la nivel naţional. Scopul acestui proces este familiarizarea noilor angajaţi cu 

responsabilităţile şi sarcinile postului, cu echipa şi mediul în care vor lucra, cu misiunea şi 

obiectivele  declarate ale companiei şi cu o mică parte din cultura organizaţiei.  

Prin acest proces de integrare şi orientare a noului angajat se urmăreşte asigurarea 

unui start cât mai bun al acestuia în noul post, dar şi un plus de motivare – compania acordă 

astfel atenţie faţă de noul venit, astfel încât acesta să se integreze cât mai bine şi repede în 

companie.  

Orientarea noului angajat trebuie făcută din momentul sosirii acestuia în organizaţie.  

Durata procesului trebuie adaptată la tipul de organizaţie (dimensiune, misiune), precum şi la 

tipul de post. De exemplu, un angajat pe postul de project manager va trece printr-un proces 

de orientare mai îndelungat, comparativ cu o persoană angajată pe postul de asistent. Motivul 

este complexitatea responsabilităţilore şi sarcinilor postului de project manager. 

            Pe lângă aspectele care ţin de responsabilităţile şi sarcinile postului, noul angajat 

trebuie să ia contact cu cât mai mulţi membri ai echipei, să fie ajutat să înţeleagă cultura 

organizaţională a companiei, să fie sprijinit în înţelegerea relaţiilor complexe dintre membrii 

echipei, precum şi a obiectivelor de ordin relaţional / de atitudine / comportamental pe care 

trebuie să şi le însuşească. 

Pentru a facilita comunicarea între angajaţi, banca oferă multiple canale de 

comunicare angajaţilor săi, cu scopul de a asigura un flux de informaţii între toate 

departamentele din cadrul sucursalelor, atât de la niveluri ierarhice superioare către cele 

inferioare, cât şi invers.  



 58 

Pentru realizarea acestui obiectiv, cu excepţia comunicării directe zilnice, sunt 

implementate multiple metode şi instrumente de comunicare internă, precum: 

Intranet-ul; comunicarea individuală sau colectivă prin intermediul e-mail-ului; 

newsletter intern care estetransmis tuturor grupurilor de angajaţi; evenimente corporate; 

întâlniri individuale sau în grup; programe de training; evaluarea performanţelor; programe 

interne de asistenţă pentru angajaţi; focus - grupuri; chestionare de satisfacţie a angajaţilor. 

Pentru a elabora strategiile de dezvoltare a resurselor umane, la fiecare doi ani, 

departamentul de HR, în colaborare cu consultanţi externi, elaborează un chestionar de 

satisfacţie adresat angajaţilor prin intermediul căruia îşi pot exprima opiniile privind 

atribuţiile zilnice, climatul de lucru, dar şi percepţia privind cultura organizaţională. Acest 

chestionar al satisfacţiei angajatului reprezintă angajamentul şi contribuţia personalului băncii 

la elaborarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane. 

Pot fi utilizate sisteme de evaluare avansate privind resursele umane cu scopul de a 

alinia performanţa personalului cu obiectivele organizaţiei şi de a recunoaşte contribuţia 

individuală a angajaţilor.  

Banca foloseşte evaluarea performanţelor angajaţilor săi pentru a-şi rezolva 

problemele organizaţionale, cum ar fi: obiective confuze, evaluări de decizii subiective, lipsa 

motivării, lipsa dezvoltării personalului, atitudini incorecte.  

Prin aceste programe există posibilitatea reactualizării unui sistem existent sau creării 

unui nou sistem,  posibilitatea de a identifica competenţe cum ar fi: hotărâre, motivarea,  

comunicarea, stabilirea obiectivelor, orientarea către client, organizarea şi administrarea, 

creativitatea, planificarea, adoptarea deciziilor, rezolvarea problemelor, delegarea, 

coordonarea şi controlul, auto-cunoaştere, rezolvarea conflictelor, managementul timpului, 

ascultarea. 

            Rezultatele aplicării acestui program sunt: concordanţa strategiei de dezvoltare a 

resurselor umane, cu strategia afacerii; evaluarea nevoilor de dezvoltare în raport cu 

obiectivele cheie; identificarea potenţialului de dezvoltare a personalului; personal motivat şi 

entuziast; focalizarea instruirii pe nevoile actuale; stabilirea obiectivelor şi a programului de 

realizare. 

Băncile pot folosi evaluarea anuală sau Feedback 360 grade care permite culegerea 

observaţiilor cu privire la mai multe categorii de respondenţi, cu privire la anumite 

comportamente observabile, asociate unor competenţe şi pe baza cărora se determină ariile de 
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dezvoltare individuală, fiind astfel posibilă identificarea punctelor tari şi a domeniilor de 

dezvoltare, elaborând planuri de acţiune privind consolidarea şi dezvoltarea abilităţilor 

angajaţilor. 

Feedback-ul 360 grade este oportunitatea de a vedea „în oglindă” propria părerea 

despre noi înşine, comparativ cu părerea celorlalţi despre noi. Metoda oferă angajaţilor ocazia 

de a primi feed-back de la manager şi alte 5 până la 8 persoane, poziţionate în mod diferit faţă 

de persoana evaluată (manager direct, colegi pe acelaşi nivel, subordonaţi şi/sau clienţi).  

Folosit ca o componentă a sistemului de management al performanţei, feedback-ul 

ajută la înţelegerea modului în care este atinsă performanţa, premisa pe care este construit 

feedback-ul 360 grade fiind următoarea: cu cât evaluarea unui angajat se face mai amănunţit 

şi din mai multe unghiuri, cu atât cresc şansele ca acesta să înţeleagă unde şi cum trebuie să 

acţioneze în vederea corectării anumitor comportamente sau dezvoltării unor competenţe. 

 Utilizarea pe scară largă a e-learning-ului este în continuă dezvoltare pentru bănci şi 

pentru filialele acestora. Pentru beneficiarul programului, soluţiile de e-learning prezintă 

următoarele beneficii: 

- creşte flexibilitatea – în condiţiile în care ritmul de business devine din ce în ce 

mai alert, este greu ca angajaţii să plece de la locul de muncă pentru a participa la 

training, platforma online permite participantului accesul de oriunde, în orice 

interval de timp, în ritmul propriu. 

- varietate de soluţii - arhive de resurse, cu exerciţii gândite pentru e-learning pentru  

toate tipurile de învăţare, glosare de termeni, note culturale, explicaţii gramaticale 

structurate. Acestea pot fi combinate în moduri variate, aplicabile preferinţelor 

personale. 

- controlul procesului – datorită instrumentelor oferite de soluţiile online, se dispune de 

o componentă foarte importantă în învăţarea şi anume controlul propriului proces de 

învăţare. Prin rapoartele cantitative şi calitative, platforma le oferă aceste repere care îi 

transformă din simpli receptori ai învăţării în “process owneri”.  

În cadrul băncilor, accentul este pus pe organizarea de programe personalizate de training în 

domeniile de lucru şi / sau de rotaţie în diverse domenii. 

  Orice organizaţie dispune de un patrimoniu de talente, cunoştinţe şi experienţe pe care 

trebuie să le gestioneze cât mai bine pentru a-şi realiza obiectivele. Gestionarea performanţei 

angajaţilor şi utilizarea capacităţilor acestora sunt critice pentru îmbunătăţirea eficienţei 
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băncilor, scopul constând în continua creştere a valorii oferite tuturor stakeholderilor (clienţi, 

parteneri şi acţionari). 

 În ceea ce priveşte necesitatea de a stabili criterii comune de eficienţă la nivelul 

întregii companii şi de a măsura  performanţa şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane, 

băncile aplică o serie de sisteme automate de evaluare pentru a măsura performanţele şi a 

identifica competenţele specifice. 

 Evaluarea performanţei îşi propune măsurarea cât mai obiectivă a rezultatelor 

individuale şi a nivelului de atingere a obiectivelor băncii. Aceasta poate fi realizată 

trimestrial la nivel individual, prin raportarea activităţii desfăşurate şi compararea cu 

obiectivele stabilite anterior. Obiectivele sunt concretizate în targeturi trimestriale pentru 

fiecare post în parte şi în beneficiile corespunzătoare acestuia.  

 Implementarea unui sistem eficient de evaluare a performanţei este un instrument 

foarte util aflat la îndemâna managerilor băncii, combinând evaluarea formală şi cea 

informală în sesiuni anuale sau bianuale de evaluare.  

 Evaluarea formală se realizează bianual, prin intermediul unor chestionare electronice 

ce privesc aptitudinile şi cunoştinţele din domeniul în care lucrează angajatul. Rezultatele 

acestora sunt ierarhizate şi pot constitui un element de departajare între salariaţi. 

 Sistemului de evaluare a performanţelor folosit în cadrul băncii prezintă avantaje atât 

pentru angajat cât şi pentru angajator. Dintre beneficiile acestui sistem putem aminti:  

- posibilitatea de a discuta evoluţia profesională cu şeful direct;                                               

- managerul poate identifica punctele tari şi cele slabe ale angajatului şi poate sugera 

diferite modalităţi de îmbunătăţire a performanţei la locul de muncă;  

- reprezintă un punct de pornire obiectiv în renegocierea / ajustarea pachetului de 

compensaţii primit de angajat; 

- managementul companiei dispune de o imagine unitară şi obiectivă asupra 

îndeplinirii obiectivelor băncii; 

- motivarea angajaţilor şi implicit scăderea fluctuaţiilor de personal şi mărirea 

ataşamentului acestora faţă de locul de muncă dezvoltarea internă a personalului şi urmărirea 

evoluţiei individuale a fiecărui angajat. 

 Pentru evaluarea managerilor de la toate nivelurile ierarhice, se foloseşte o metodă 

apreciată de evaluarea a capabilităţilor manageriale: feed-back 360°. Această metodă ia în 

considerare rapoarte venite atât din partea mai multor persoane cu care lucrează cel evaluat: 
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şeful direct, care are acelaşi rol în evaluarea 360° ca şi în cazul evaluărilor „clasice” folosite 

pentru ceilalţi angajaţi, cel puţin două persoane aflate pe acelaşi nivel ierarhic şi în acelaşi 

departament (dacă este posibil) cel puţin un subaltern; acesta este ales de comun acord de 

persoana evaluată şi de managerul acesteia. 

 Pentru persoana evaluată, feedback-ul oferit de către mai mulţi colegi de la diverse 

niveluri ierarhice devine un puternic element motivaţional. Utilizând experienţele şi 

observaţiile personale, fiecare din cei implicaţi în proces contribuie prin perspectiva proprie la 

rezultatele finale obţinute.  

 Evaluarea de tip 360° este un puternic instrument de dezvoltare personală, 

evidenţiind ariile critice de dezvoltare şi generând paşii de urmat pentru creşterea profesională 

ulterioară. Procesul de evaluare 360° este conceput ca un proces continuu care, utilizat la 

anumite intervale regulate, de obicei anual, indică ritmul de creştere profesională şi abilităţile 

dezvoltate în timp ca urmare a măsurilor luate. 

 Acest proces duce la o mai bună performanţă în muncă, crescând productivitatea şi 

eficienţa muncii, ceea ce are un impact direct asupra succesului companiei în ansamblu. 

Procesul de evaluare de tip feedback 360° este util pentru a identifica nevoile de formare 

specifice angajaţilor supuşi acestei proceduri, în vederea dezvoltării de programe de training 

mai eficiente. 

 La finalul procesului de evaluare periodică, în funcţie de punctele forte şi punctele 

slabe identificate pentru fiecare persoană aflată sub evaluare, este stabilit un plan de 

dezvoltare personală care are scopul de a maximiza utilizarea punctelor tari şi îmbunătăţirea 

punctelor slabe identificate, astfel încât angajatul să funcţioneze mai eficient în rolul său din 

cadrul companiei. 

 Recompensarea angajaţilor se face proporţional cu rezultatele evaluărilor susţinute de 

aceştia şi implicit cu performanţele lor. Pe lângă salariul de bază, angajaţii mai pot primi 

anumite prime de obiectiv, precum şi un pachet de beneficii adaptat pieţei bancare locale. 

Banca încearcă să păstreze un raport constant între salariile angajaţilor vechi şi cele ale 

noilor-veniţi pe posturi similare. Aceeaşi echitate este căutată şi între posturile echivalente din 

departamente diferite. 

 Banca poate susţine dezvoltarea profesională a angajaţilor săi atât prin organizarea de 

traininguri, dar şi prin susţinerea financiară a unor examene de certificare în diferite domenii 

de interes. În mod excepţional, banca oferă celor mai buni angajaţi concedii plătite sau alte 
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beneficii ne-pecuniare. Dacă un ofiţer de credite îşi atinge targetul la sfârşitul trimestrului, 

acesta va primi beneficii, cum ar fi contravaloarea unui salariu lunar brut şi pe termen lung 

posibilitatea unei renegocieri a salariului. 

 În cazul neîndeplinirii obiectivelor, salariatul nu este penalizat, ci se urmăreşte 

stabilirea factorilor ce au condus la neîndeplinirea target-ului. Această abordare evită 

eventualele nemulţumiri care ar putea apărea, permiţând în acelaşi timp îmbunătăţirea 

serviciilor companiei prin eliminarea rapidă a factorilor perturbatori. 

 

 

 

 

7.1. Organizaţiile “învaţă să înveţe” 

În interpretarea The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 

învăţarea în organizaţii este un proces auto-direcţionat şi aplicat, care conduce la un nivel mai 

ridicat al capacităţii de adaptare a angajaţilor la locul de muncă. Organizaţiile sunt un mediu 

în care indivizii îşi dezvoltă capabilităţi care încurajează autoperfecţionarea şi ajută 

organizaţiile să-şi păstreze avantajele competitive asigurate de capitalul uman pe care îl deţin. 

Se face distincţie între învăţarea la locul de muncă (“on the job learning“) şi învăţarea 

în afara mediului organizaţional (“off the job learning“). 

 

 

Fig. 7.1 Metode de învăţare la locul de muncă 

 

 

 

 

ÎNVĂŢAREA LA 

LOCUL DE MUNCĂ 

ÎNVĂŢAREA PRIN 

ACŢIUNE ŞI 

PROIECTELE DE 

ÎNVĂŢARE 

 

COACHING-UL 
 

 

FORMAREA LA 

LOCUL DE MUNCĂ 

ŞI MENTORATUL 
 

      



 63 

 

Fig. 7.2. Învăţarea în afara mediului organizaţional 

 

7.2. Metode de învăţare şi dezvoltare la locul de muncă 

 

a. Învăţarea prin acţiune şi proiectele de învăţare 

Lucrul în echipe multifuncţionale şi expunerea la diferite arii funcţionale din cadrul 

organizaţiilor sunt forme de învăţare prin acţiune des utilizate la nivel de management. Pentru 

ca aceste metode să fie cu adevărat valoroase, este esenţială alegerea corectă a proiectelor 

care vor fi oferite angajaţilor în cadrul programelor de dezvoltare personalizate. 

În ceea ce priveşte proiectele de învăţare, acestea sunt realizate în grupuri, iar procesul 

de formare la nivel individual derivă dintr-un set specific de acţiuni precum analizarea 

diverselor propuneri ale membrilor grupului, adoptarea unor decizii reale şi anticiparea 

impactului pe care acestea le vor avea pentru organizaţie, planificarea în timp şi alocarea 

resurselor disponibile. Un astfel de proiect poate aduce o contribuţie majoră la îndepartarea 

atitudinilor tradiţionale şi inflexibile, 

 

b. Coaching-ul 

Prin coaching se urmăreşte îmbunătăţirea abilităţilor şi a performanţelor necesare 

realizării activităţilor curente, însă şi a celor solicitate în perspectiva unei tranziţii în carieră.  

Coacherii provin fie din companii specializate în consultanţă, însă frecvent sunt managerii de 

linie care preiau aceste responsabilităţi pentru angajaţii din subordine. 

 

c. Formarea la locul de muncă şi mentoratul 

Această formă de dezvoltare presupune existenţa unei relaţii specifice, planificate şi 

structurate riguros între mentor şi angajat. Pentru a obţine rezultatele dorite, acest proces 

trebuie să fie realizat în timp şi să includă perioade în care nu se produce nici un rezultat 

concret. Mentorii, care pot fi colegi sau manageri de linie, trebuie să înţeleagă foarte bine 

 
ÎNVĂŢAREA ÎN AFARA MEDIULUI 

ORGANIZAŢIONAL 

TRAINING-UL CLASIC E-LEARNING ŞI BLENDED LEARNING 
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mecanismele pe care le au la îndemână pentru a facilita procesul de învăţare. În mod 

particular ei trebuie să se asigure că: 

- persoanele pe care le formează au posibilitatea de a pune imediat în practică ceea ce 

învaţă; 

- instrucţiunile sunt oferite în mod gradual, pentru a evita excesul de informaţii; 

- feed-back-ul pozitiv este transmis permanent, astfel încât angajaţii să fie încurajaţi să 

continue procesul de învăţare. 

Sprijinul oferit prin activitatea de mentorat are un rol important în stimularea şi susţinerea 

formării stagiarilor, în diminuarea oricăror dificultăţi ce ar putea interveni, permiţându-le să 

se integreze în colectiv. Mentoratul de stagiatură este o dimensiune necesară, este un proces 

cu o responsabilitate uriaşă în formarea şi dezvoltarea stagiarilor, în care un rol important i se 

atribuie mentorului, acea persoană care a acumulat de-a lungul anilor, în interacţiunea cu 

angajaţii, suficientă experienţă în domeniu, dornică să împărtăşească din experienţa personală, 

în beneficiul altuia, printr-o relaţie bazată pe încredere, respect şi independenţă. 

Formarea iniţială a cadrelor didactice este bazată pe un model paralel (concurent) – 

însemnând că educaţia şi formarea în specialitate este combinată cu formarea profesională 

pentru cariera didactică – în cadrul aceleiaşi secvenţe educaţionale.  

Formarea profesională a cadrelor didactice include pregătirea teoretică (cursuri în 

pedagogie, psihologie şi didactica specialităţii) şi pregătirea practică. Pregătirea practică 

(practica pedagogică) reprezintă cel puţin 30% din timpul alocat formării profesionale 

specifice şi se realizează în unităţi de învăţământ pre-universitar, studenţii fiind asistaţi de 

cadrele didactice cu rol de mentori.  

În timpul practicii pedagogice studenţii asistă la lecţiile predate de cadrul didactic-

mentor, pregătesc planuri de lecţie şi predau asistaţi de cadrul didactic mentor. În urma 

fiecărei lecţii cadrul didactic mentor trebuie să discute cu studenţii, să evalueze performanţele 

acestora, să facă recomandări etc.  

De multe ori însă profesorul-mentor de practică pedagogică este copleşit de numărul 

mare de studenţi la practică şi nu reuşeşte să aloce suficient timp pentru asistenţă în 

elaborarea proiectului didactic;  programul încărcat al mentorului nu-i permite să organizeze 

analiza şi autoanaliza lecţiilor, de multe ori mentorul limitându-se la a face, în timpul pauzei, 

doar scurte observaţii referitoare la lecţia ţinută de studentul practicant.  
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Studenţii sunt evaluaţi la sfârşitul programului de formare profesională pe baza unui 

portofoliu profesional, a notei obţinute la practica pedagogică sau pe baza unui examen final. 

Promovarea examenului de formare profesională este atestată printr-un certificat de absolvire 

emis de instituţia de învăţământ superior. Certificatul de absolvire a modulului 

psihopedagogic şi diploma de finalizare a nivelului educaţional conferă deţinătorului dreptul 

de a preda în învăţământ. 

 

7.3. Cadrul legislativ actual referitor la mentoratul de stagiatură în 

învăţământ 
 

Cadrul normativ actual referitor la mentoratul de stagiatură în învăţământ este dat de: 

- Legea educaţiei nr 1/2011; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5485/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice. 

Una dintre provocările esenţiale pentru reforma învăţământului, conform  Legii 

educaţiei nr 1/2011, o constituie modalitatea de selecţie a viitoarelor cadrele didactice şi 

atragerea unor oameni cu chemare pentru această meserie.  

Etapele de accedere la un post de profesor sunt:  

1. etapa I, eliminatorie, cu durata de un an şcolar, constând în evaluarea activităţii 

profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi 

în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;  

2. etapa a II-a, realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi care 

constă într-un examen scris pe baza unei bibliografii aprobate de MECTS.  

În etapa I, de accedere la o funcţie didactică, stagiarul este instruit şi format de profesorul 

mentor, care, în conformitate cu Metodologia  privind constituirea corpului profesorilor 

mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic, în vederea ocupării unei funcţii 

didactice, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5485/2011, trebuie să deţină competenţe şi responsabilităţi specifice: 

- competenţe sociale şi relaţionale; 

- competenţe de planificare, organizare şi analiză a activităţii din cadrul stagiului de 

practică; 

file:///D:/DiskC15.08.2015/Documents/Adrain/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00143409.htm
file:///D:/DiskC15.08.2015/Documents/Adrain/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00143409.htm
file:///D:/DiskC15.08.2015/Documents/Adrain/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00143409.htm
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- competenţe de specialitate, didactice şi metodice; 

- cunoştinţe de utilizare a computerului, de operare cu mijloacele informatice aplicabile 

în activitatea de mentorat. 

Mentoratul implică o relaţie profesională între un cadru didactic stagiar şi un profesor 

experimentat.  

Profesorul mentor oferă patru tipuri de sprijin: 

a) sprijin informaţional - profesorul mentor constituie resursă informaţională pentru 

profesorul/cadrul didactic stagiar îndrumat, oferindu-i cele mai noi cunoştinţe într-o formă 

accesibilă, accentuând latura practic-aplicativă a acestuia; 

b) sprijin instrumental - profesorul mentor îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic 

stagiar în formarea deprinderii de a selecta materialele şi informaţiile; 

c) sprijin evaluativ - profesorul mentor oferă un feedback de substanţă prin care să îi 

formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competenţa de autoapreciere; 

d) sprijin emoţional - profesorul mentor îi oferă profesorului/cadrului didactic stagiar 

suport şi înţelegere atunci când acesta are nevoie, în scopul creşterii gradului de încredere în 

forţele proprii. 

 

7.4. Elaborarea planului strategic de dezvoltare a resurselor umane din 

învăţământ prin mentoratul de stagiatură 
 

Ţinte strategice stabilite la nivelul ISJ pentru activitatea de mentorat  

1. Implementarea sistemului de mentorat în şcolile din judeţ, prin valorificarea 

experienţei didactice pozitive a cadrelor didactice - resursă pentru realizarea unei inserţii 

profesionale eficiente a debutanţilor. 

 

2. Dezvoltarea unui sistem flexibil de formare a resurselor umane stagiare prin 

compartimentul de mentorat care să ofere oportunităţi de pregătire / susţinere / consiliere / 

consultanţă reală şi eficientă a acestora, în concordanţă cu standardele de calitate şi 

standardele profesionale/ocupaţionale naţionale şi europene. 
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Obiectiv general: 

- Facilitarea adaptării rapide a cadrelor didactice debutante în viaţa şcolii în vederea 

creşterii gradului de ocupare şi a ratei de participare pe o piaţă a muncii în continuă 

transformare şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane formate în contextul dezvoltării unei 

societăţi bazate pe cunoaştere. 

 

Obiective specifice: 

La sfârşitul programului de stagiatură cadrele didactice debutante vor fi capabile: 

 1- să cunoască  programa şcolară,  precum şi nivelele de competenţă care trebuie 

atinse la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare; 

 2- să  dobândească abilităţi de a întocmi documentele şcolare: planificarea 

calendaristică şi pe unităţi de învăţare, proiecte de lecţii, proiecte educaţionale de 

parteneriat, fişe de evaluare, sprijinirea şi monitorizarea fiecărui elev, portofoliul 

profesorului etc.; 

 3- să identifice şi să sprijine grupurile de elevi cu dificultăţi în învăţare şi pe cei 

capabili de performanţe, apelând la sprijinul profesorului psihopedagog din şcoală; 

 4- să comunice eficient cu elevii, colegii, cu părinţii elevilor informându-i verbal şi 

în scris asupra progresului şcolar al elevilor; 

 5- să demonstreze responsabilitate pentru calitatea pregătirii profesionale. 

Resurse implicate:  

Resurse umane :     

- Stagiarul, mentorul, directorul unităţii, şeful comisiei metodice, profesorul- 

psiholog şcolar; 

- Elevii şi părinţii acestora. 

Resurse informaţionale : 

- Documente şcolare, manuale alternative, cărţi de metodică, cărţi de specialitate, 

legislaţie etc. 

Resurse materiale: 

- Echipamente de birotică; 

- Planul de acţiune anual cu graficul activităţilor planificate în cadrul programului 

de mentorat; 

- Calendarul anual al activităţilor profesorului mentor; 
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- Programul de stagiatură; 

- Fişa de evidenţă a lecţiilor; 

- or/activităţilor observate; 

- Fişa de monitorizare a lecţiilor/activităţilor observate. 

- Fişa de dialog profesional, 

- Raport final asupra activităţii profesorului/cadrului didactic stagiar; 

- Fişa de evidenţă a activităţilor şi preocupărilor extraşcolare; 

- Fişa de evidenţă a activităţilor de dezvoltare profesională; 

- Fişe de evaluare, fişe de lucru etc. 

- Fişa de auto(evaluare) a activităţii anuale a profesorului mentor; 

- Recomandare pentru înscrierea la examenul de definitivare în învăţământ. 

 

Timp: un an şcolar 

Rezultate aşteptate: Satisfacerea nevoilor de asistenţă ale debutanţilor: 

managementul clasei, ca mediu de învăţare, managementul timpului, proiectarea şi 

organizarea lecţiilor, a conţinuturilor, evaluarea achiziţiilor elevilor, aplicarea standardelor 

privind învăţarea şi evaluarea elevilor, adaptarea la mediul de învăţare etc.  

  

Monitorizarea:  

Portofoliul mentorului: 

 Evidenţa orelor ţinute de mentor şi asistate de stagiar; 

 Evidenţa orelor predate de stagiar şi asistate de mentor; 

 Raportul specific fiecărei activităţi- analiza punctelor tari şi a celor slabe ale 

activităţii de mentorat, propuneri de eficientizare ale acestora; 

 Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate; 

 Fişe de evaluare; 

 Fişa de observaţie a lecţiei; 

 Jurnalul profesional al stagiarului. 

 

 

 

Evaluare: 
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 Observaţii făcute asupra impactului pe care l-au avut activităţile asupra 

stagiarului; 

 Fişe de evaluare;  

 Chestionare . 

Impactul:  

      La sfârşitul anului şcolar să se evidenţieze dezvoltarea profesională a profesorului stagiar, 

bazată pe competenţele profesiei didactice.  

 

Sustenabilitate şi durabilitate: 

7.5. DEZVOLTAREA PROFESIEI DE CĂTRE STAGIAR 

Activitatea Obiective Luna Nr ore 

alocate 

Resurse (materiale, 

 umane, informaţionale) 

I. Integrarea stagiarului 

în şcoală 

Cunoaşterea instituţiei 

şcolare, a bazei materiale, nivelul 

de dotare cu resurse educaţionale, 

informaţionale, calitatea 

managementului şcolar; 

- a colectivului de cadre 

didactice 

 

II. Informaţii privind: 

- contextul instructiv 

educativ; 

- organizarea procesului 

instructiv-educativ; 

- politica şcolii privind 

instrucţia şi educaţia; 

- fişa postului; 

- regulamentul de ordine 

interioară; 

- rezultatele şcolare ale 

elevilor şi elevii cu nevoi speciale; 

- relaţiile cu comunitatea; 

 

III. Orarul întâlnirilor 

de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Septembrie 2 - Proiectul de dezvoltare  

instituţională a şcolii; 

- oferta şcolii; 

- laboratoarele; 

- cabinetul de informatică; 

- cabinetul psihologic; 

- sălile de clasă; 

- biblioteca; 

- sala de sport; 

- colectivul de cadre  

didactice; 

- imaginea şcolii etc. 

- dosarul cu elevii cu  

nevoi speciale etc. 

- proiecte de parteneriat  

locale, judeţene, naţionale etc. 

- îndrumătoare metodice, 

 modele de planificări, 

 proiecte didactice etc. 

- orarul, calendarul  

activităţilor metodice,  

îndatoririle profesorului  

de serviciu etc. 

 

 

Mentorul 

Şeful de catedră 

Consilierul 

educativ 

Profesorul debutant 

I. Formarea iniţială / 

experienţa anterioară: 

prezentarea de către debutant a 

unor documente necesare pentru 

O1 Septembrie 2 - Curriculum vitae; 

- Experienţa profesională 

 anterioară: 

- date despre formarea 
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începerea unei relaţii de dezoltare 

profesională bazată pe încredere şi 

colaborare; 

 

II. Introducere în 

activităţile şcolii 

 iniţială în profesia  

didactică; 

- raportul final asupra  

practicii pedagogice; 

- document de efectuare 

 a modulului psihopedagogic; 

- Profilul debutantului: 

 puncte forte şi aspecte  

profesionale care necesită 

 o mai mare atenţie şi  

cărora va trebui să li se  

acorde prioritate în timpul  

stagiaturii; 

Consultarea legislaţiei 

specifice învăţământului 

preuniversitar/pentru 

proiectarea şi planificarea 

activităţilor didactice 

 

O1 Septembrie 4 Curriculumul naţional  

pentru disciplina predată 

 de profesorul/cadrul  

didactic stagiar: studiul  

documentelor oficiale: 

 planul-cadru, programa 

 şcolară, proiectarea  

activităţii didactice –  

documente specifice:  

planificarea calendaristică, 

 proiectarea unităţilor de 

 învăţare, proiectul de lecţie,  

documentele şcolare 

Profesorul debutant 

Activitate de consiliere 

şi sprijin: 

I. Rezolvarea 

problemelor legate de tipurile de 

dificultăţi apărute (discuţii privind 

interesele debutantului, 

nelămuririle lui, explicaţii, 

întrebări); 

II. Sprijin acordat 

pentru formularea obiectivelor 

aferente activităţilor ce vor urma, 

inclusiv mesaje încurajatoare; 

III. Îndrumarea către 

participarea la cursuri de 

perfecţionare pentru profesorii 

stagiari; 

O1 

 

Octombrie 2 Documente informaţionale  

despre  obiective (SMART); 

Oferta de cursuri de 

perfecţionare pentru  

debutanţi; 

 

 

 

I. Schimb de experienţă 

şi găsirea de soluţii cu mentorul 

sau alţi profesori cu experienţă din 

şcoală; 

Discuţii privind interesele 

O1 

 

 

 

 

Octombrie 2 Proiecte de lecţii 

Fişă de evaluare a  

cadrelor didactice; 

Proceduri pentru  

organizarea şedinţelor  

Şeful comisiei 

metodice 
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debutantului, nelămuririle lui; 

II. Furnizarea de 

informaţii /explicaţii legate de 

politica de evaluare a cadrelor 

didactice, de realizare a 

rapoartelor de progres ale elevilor; 

III. Prezentarea 

procedurilor pentru şedinţe cu 

părinţii/elevii 

 

 

 

 

 

O4 

cu părinţii; 

 

 

I. Susţinerea unor lecţii 

model de către profesorul 

mentor/Workshop de reflecţie a 

lecţiilor observate 

II. Realizarea unui 

proiect didactic; 

Discutarea strategiilor 

didactice, a problemelor 

curriculare; 

III. Revizuirea 

activităţilor didactice înregistrate 

video şi discutarea strategiilor 

didactice; 

 

O1 

 

O2 

Octombrie 2 Modele de proiecte  

de lecţie; 

Documente cu  

informaţii despre  

strategiile didactice; 

Casetă video cu  

activităţi didactice  

înregistrate; 

 

Profesorul debutant 

Susţinerea unor lecţii-

model de către profesorul 

mentor în echipă cu 

profesorul/cadrul didactic 

stagiar/Workshop de reflecţie a 

lecţiilor observate 

O1 

 

O2 

Octombri

e 

2 Modele de proiecte  

de lecţie; 

Documente cu informaţii  

despre strategiile didactice; 

 

Profesorul debutant 

Colaborarea cu colegii 

de catedră 

Asistarea de către 

debutant la lecţii susţinute de 

colegii de catedră în cadrul 

comisiilor metodice, a cercului 

pedagogic; 

Implicarea 

debutantului în activităţi 

comune cu colegii de catedră 

(activităţi extracurriculare, iniţiere 

de proiecte, activităţi de proiect, 

simpozioane, parteneriate); 

Sprijin acordat pentru 

rezolvarea problemelor apărute; 

 

O2 

 

 

 

O4 

Noiembri

e 

3 Discuţii cu mentorul si  

cu alţi profesori cu experienţă; 

Modele de proiecte  

educative, de cercetare, 

 de parteneriat şcolar; 

Referate pe diferite teme 

 legate de specialitate; 

 

Şeful de catedră 

Colegii de catedră 

Consilierul 

educativ 

Discuţii de susţinere; 

Plan pentru reflecţie 

centrat pe conversaţie empatică; 

 

O2 

 

Noiembri

e 

3 Fişa de dialog profesional; 

Chestionar; 

 

Părinţii elevilor 

Profesorul debutant 
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Discuţii privind 

problemele curriculare apărute pe 

parcurs; 

Informaţii, explicaţii 

privind evaluarea elevilor; 

Şedinţă cu părinţii 

pentru raportarea rezultatelor 

elevilor către aceştia; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes; 

 

 

 

 

 

O4 

Evaluarea, 

monitorizarea şi înregistrare a 

progresului elevilor 

Raportarea rezultatelor 

către părinţi- informaţii, 

explicaţii; 

Furnizarea de informaţii, 

explicaţii privind relaţia cu 

părinţii. 

 

O1 

O2 

 

 

 

O4 

Noiembri

e 

2 Modele de fişe de  

evaluare; 

Caietul de evaluare al  

elevilor, cu evoluţia lor  

(graficul); 

Fişe individuale ale  

elevului etc. 

 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Decembr

ie 

4 Modele de fişe de evaluare; 

 Mentorul 

Discuţii privind 

abilităţile Soft Skills; 

 Spiritul de echipă; 

 Aptitudinile de comunicare; 

 Leadership; 

 Capacitatea de a lucra sub 

presiune; 

 Capacitatea de a accepta 

criticile şi a le transforma în 

învăţare; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes; 

O1 

 

O2 

 

Decembr

ie 

1 Materiale  

informaţionale privind  

aceste valori; 

 

Profesorul debutant 

Autoanaliza semestrială 

a activităţii profesorului stagiar; 

Obiectivele semestrului 

al II-lea; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes; 

 

O1 

O2 

O4 

Decembr

ie 

1 Fişa de evaluare a 

 dezvoltării personale; 

Jurnalul stagiarului; 

 

 

Profesorul debutant 

Participarea la o oră 

deschisă, la comisia diriginţilor; 

O1O2 Ianuarie 1 Documente şcolare; 
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Discuţii privind 

performanţele elevilor şi iniţierea 

unor proiecte educaţionale; 

Realizarea unui plan de 

proiect împreună cu mentorul; 

Recomandări pentru 

elevii cu deficienţe de învăţare; 

Realizarea unui studiu în 

colaborare cu profesorul 

psihopedagog, despre dificultăţile 

de integrare a copiilor şi 

părinţilor defavorizaţi în 

colectivitate; 

 

O2 

O3 

Ianuarie 1 Studierea bibliografiei;  

 Modele de proiecte;                

Modele de proiecte  

educative, de cercetare, 

 de parteneriat şcolar; 

Fişa de caracterizare 

 psihopedagogică; 

 

Chestionare, suport 

 teoretic; 

 

 

 

 

Psihologul şcolar 

 

Profesorul debutant 

Proiectarea activităţilor 

didactice în echipă cu profesorul 

stagiar. 

Discuţii privind 

îmbunătăţirea planului de 

dezvoltare personală; 

 

O1 

O2 

 

Ianuarie 2 Documente şcolare; 

Fişa de dialog profesional ; 

 

Profesorul debutant 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Ianuarie 2 Proiecte de lecţie; 

Proiecte ale unităţilor de învăţare; 

Fişe de observare a lecţiilor 

Mentorul 

Lucrul în echipă 

Predare în echipă cu un 

coleg (activitate curriculară sau 

extracurriculară); 

 

O3 

O4 

Februarie 2 Modele de activităţi; 

 Profesorul debutant 

Discuţii privind 

problemele curriculare apărute pe 

parcurs şi exprimarea concluziilor 

cu privire la evaluare; 

Discuţii privind 

performanţele elevilor; 

Organizarea de activităţi 

extracuriculare Contactarea 

şefului catedrei pentru planificarea 

de activităţi extraşcolare 

 

O3 Februarie 2 Modele de activităţi; 

 Profesorul debutant 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

Februarie 4 Proiecte de lecţie; 

Proiecte ale unităţilor 

 de învăţare; 

Fişe de observare a lecţiilor 

Profesorul debutant 



 74 

O5 

Activitate extraşcolară - 

program artistic de 8 Martie; 

 

O3 

O4 

 

Martie 1 Colaj literar 

 Profesorul debutant 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Martie 4 Proiecte de lecţie; 

Proiecte ale unităţilor  

de învăţare; 

Fişe de observare a  

lecţiilor 

Profesor

ul debutant 

Discuţii, sugestii, 

explicaţii pentru proiectarea 

instruirii. 

Analiza caracteristicilor, 

cunoştinţelor ce urmează să fie 

predate; 

 

O1 

O2 

 

 

Martie 3 Proiecte de lecţii; 

Fişe de lucru; 

Mijloace didactice; 

Materiale ce conţin  

informaţii despre  

metodele active; 

 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Aprilie 4 Proiecte de lecţie; 

Proiecte ale unităţilor  

de învăţare; 

Fişe de observare a  

lecţiilor 

Profesorul debutant 

Lecţie deschisă susţinută 

de debutant în cadrul comisiei 

metodice/catedrei, în care să 

folosească mijloace moderne şi 

metode interactive; 

Discuţii, îndrumări; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes 

 

O2 

O3 

O4 

Aprilie 2 Material didactic pentru 

 desfăşurarea lecţiei; 

Fişa de observaţie a lecţiei; 

Fişa de autoevaluare; 

Fişa de dialog profesional 

 

 

Familiarizarea cu 

tehnologia informaţiei . 

Asistenţă la o lecţie în 

cabinetul de informatică 

 

O4 

O5 

Aprilie 2 pedagogice –  

Didactica specialităţii,  

cursuri universitare 

oficiale: - programa şcolară 

psihologice: - cunoştinţe 

 dobândite 

Soft-uri educaţionale 

 

 

Profesorul 

informatică 

Mentorul 

Atelier de lucru pentru 

consultarea programei pentru 

examenul scris de definitivat 

O4 

O5 

Mai 4 Mijloace didactice de  

realizare a lecţiei; 

Fişa de observaţie a lecţiei; 

Fişa de autoevaluare; 

Fişa de dialog profesional; 

Mentorul 

Profesorul debutant 

Observarea lecţiilor 

predate de profesorul debutant / 

Workshop de reflecţie a lecţiilor 

asistate/consiliere individuală 

O1 

O2 

O3 

O4 

Mai 4 Fişa de observaţie a lecţiei 

Fişa de autoevaluare 

Fişa de dialog profesional 

 

Mentorul 

Şeful comisiei 

metodice 
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O5 

Analiza progreselor şi 

identificarea succeselor privind 

dezvoltarea profesională; 

Facilitarea conexiunilor 

dintre stadiile de învăţare parcurse 

şi deciziile viitoare privind 

învăţarea; 

Analiza feed-back-ului 

legat de performanţele individuale 

ale debutantului şi a conexiunilor 

acestuia cu progresele în învăţare 

ale elevilor; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes 

 

O4 

O5 

Iunie 4 Fişa de autoevaluare; 

Jurnalul stagiarului; 

Fişa de dialog profesional; 

Rapoartele finale privind 

performanţele elevilor; 

 

Profesorul debutant 

Autoevaluare şi 

autoanaliză; 

Aprecierea modului de 

planificare, de organizare a 

activităţii clasei, de evaluare, 

monitorizare şi înregistrare a 

progresului făcut de elevi; 

Sărbătorirea aspectelor 

de succes 

 

 

O4 

O5 

Iunie 4 Fişa de autoevaluae; 

Jurnalul stagiarului; 

Fişa de dialog profesional; 

Fişa de evidenţă a  

activităţilor şi  

preocupărilor extraşcolare; 

Fişa de evidenţă a 

 activităţilor de dezvoltare  

profesională; 

Autoanaliza semestrială; 

Rapoartele finale privind  

performanţele elevilor 

Mentorul 
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• Coaching-ul este un proces orientat în două direcţii ce dezvoltă talentul unei 

persoane în realizarea unui scop anume. Coach-ul nu oferă soluţii, ci 

adresează întrebări relevante ce oferă posibilitatea celui căruia i se oferă 

coaching să găsească răspunsuri, astfel creându-se condiţii de dezvoltare 

profesională şi personală; 

• Coaching-ul este o abordare proactivă, specifică şi centrată pe soluţie, menită 

să sprijine angajaţii în vederea realizării scopurile şi aspiraţiile lor; 

• Coaching-ul este bazat pe un parteneriat în care o persoană (coach-ul) 

facilitează realizarea unui obiectiv, pe când cealaltă persoană (persoană 

căruia i se oferă coaching) explorează opţiunile disponibile pentru a găsi 

soluţii creative. Premisa de bază constă în efortul de facilitare şi nu impunere 

sau sfătuire, efort greu de realizat în cazul unui manager "atotştiutor"; 

• Un parteneriat puternic în procesul de coaching ajută individul să se elibereze 

de limitele pe care şi le-a impus, să devină mai conştient de scopurile sale şi 

mai hotărît să le realizeze. 

• Coaching-ul este conceput pentru a îmbunătăţi performanţa şi acest fapt este 

realizat prin întrebări ce generează idei cu referire la opţinile posibile şi prin 

aplicarea unui stil interactiv, ce motivează persoana să acţioneze.  

 

 

 

 

 

 

Provocările constante cu care se confruntă companiile ce activează în medii 

competitive, le determină să-şi orienteze strategiile de resurse umane spre atragerea şi 

menţinerea talentelor în organizaţie. Organizaţiile conştiente de acest fapt, mizează pe 

sprijinul pe care îl acordă angajaţilor de top practicile de management al personalului în 

realizarea obiectivelor profesionale ale acestora. 

Printre instrumentele de dezvoltare a personalului, coaching-ul reprezintă un 

instrument eficient de dezvoltare a competenţelor profesionale. 

Carecateristicile  esenţiale ale coaching-ului: 
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• Îmbunătăţirile performanţei sunt posibile doar în cazul centrării pe obiective, 

flexibilităţii în realizarea acestora şi a dorinţei de a învăţa din rezultate; 

• Toţi indivizii dispun de tot ceea ce ar avea nevoie pentru atingerea obiectivelor 

lor, formulate în mod realist; 

• O modificare în modul în care individul gândeşte sau în comportamentul acestuia 

poate fi suficient pentru a produce îmbunătăţiri semnificative ale rezultatelor 

activităţilor; 

• Coaching-ul este un proces cooperant unde persoana implicată este responsabilă 

de rezultate, iar cel ce oferă coaching-ul asistă în definirea obiectivelor, 

monitorizează realizatea şi generează opţiunile; 

• Coaching-ul poate fi oferit prin abordarea facilitativă, care oferă diverse 

posibilităţi pentru a asigura flexibilitate, creativitate şi diversitatea de 

posibilităţi; 

• În abordarea facilitativă, persoană implicată în coaching mai mult vorbeşte, iar 

persoana ce oferă coaching-ul preponderent ascultă şi adresează întrebări 

relevante pentru dezvoltarea progresivă a persoanei implicate; 

• Un coach nu este necesar să fie un expert într-un domeniu anume. El are nevoie 

de abilităţi de coaching şi abilitatea de a empatiza cu experienţa persoanei 

implicate în procesul de coaching. 

 

Un coaching realizat cu regularitate ajută angajaţii să-şi menţină performanţa ridicată 

pe termen lung, fapt care contribuie semnificativ la performanţa generală a organizaţiei. 

Un coaching eficient necesită mai mult decât un set de tehnici sau o listă de întrebări. Acest 

proces este fundamentat de următoarele principii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea corectă a acestor principii asigură succesul experienţei de coaching şi, respectiv, 

contribuie semnificativ la dezvoltarea personalului. 

Coaching-ul permite personalului companiei :  

• să identifice modalităţile optime de realizare a obiectivelor personale şi 

organizaţionale; 

• să obţină rezultatele necesare pentru succesul afacerii; 
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• să anticipeze şi să depăşească obstacolele posibile. 

 

 1. Coaching pentru sporirea impactului învăţării oferă sprijin angajaţilor în 

atingerea scopurilor dorite, precum şi în obţinerea unei productivităţi avansate. Realizat într-

un mediu sigur şi confidenţial, acest tip de coaching oferă claritate în ceea ce priveşte 

aplicarea conţinutului training-ului, înlătură limitele individuale autoimpuse şi amplifică 

beneficiile individuale şi organizaţionale. Sesiunile de coaching oferă oportunitatea unor 

discuţii focusate pe dezvoltare, realizate faţă în faţă cu profesionişti cu abilităţi avansate şi 

experienţă internaţională. 

2. Coaching executiv, adresat managerilor de vîrf din companie, oferă avantajele unui mediu 

neutru pentru a discuta provocările şi oportunităţile ce însoţesc activitatea de zi cu zi. Procesul 

de realizare a coaching-ul executiv este ajustat la necesităţile managerilor de vârf pentru a le 

oferi ghidarea necesară în condiţiile modificării constante a solicitărilor. Managerii care 

urmează să promoveze, vor beneficia la maxim prin cultivarea şi întărirea competenţelor 

necesare unei responsabilităţi sporite. 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă unul din domeniile strategice ale oricărei 

firme orientate spre viitor. Performanţa firmei este direct condiţionată de performanţa 

personalului său. Planificarea carierei, corelată direct cu nivelul salariului şi cu o corectă 

descriere a posturilor reprezintă atributele dezvoltării resurselor umane.  

 Alocând resurse pentru pregătirea şi dezvoltarea profesio-nală, organizaţia investeşte, 

atât în viitorul fiecărui individ, cât şi în viitorul său. Planificarea dezvoltării resurselor umane 
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depinde de strategia generală şi de tehnologia care va fi achiziţionată. Tipologia strategiilor de 

training şi dezvoltare20 este prezentată în schema următoare. 

 

                                 Strategii de dezvoltare            Strategia corectivă 

                                     diferenţiate prin deca-           Strategia pro-activă 

                                     lajul de performanţă             Srategia procesuală 

                                        pe care îl acoperă              

                   

                                     Strategii de dezvoltare         Strategia laissez-faire 

    TIPOLOGIA           diferenţiate în funcţie           Strategia integrativă 

  STRATEGIILOR        de responsabilităţi            Strategia inteanalizării    

DE TRAINING ŞI                                                                  

  DEZVOLTARE      Strategii de dezvoltare            Strategia de conciliere                                               

                                          în funcţie de cheltuieli           Strategia “hei-rup” 

                                                                                      Strategia investiţională      

                                                                                                            

                            Stategii de dezvoltare       Strategia specializării 

                                        în funcţie de                 Strategia de dezvoltare       

                              etapele carierei           Strategia de valorizare 

                                                                                Strategia de socializare 

 

                        Schema nr. 9.1.  Tipologia  strategiilor  de  training  şi  dezvoltare 

9.1. Strategii de dezvoltare, diferenţiate prin decalajul de performanţă pe care 

îl acoperă 

 
a. Strategia corectivă - urmăreşte reducerea decalajului dintre performanţa efec-tivă a 

angajatului şi cea care ar trebui obţinută pe postul respectiv. Resursele alocate nu sunt 

foarte costisitoare, însă rezolvarea problemelor apărute se produce numai după ce s-au 

manifestat deja, provocând efecte negative.  

 Activitatea de training şi dezvoltare va fi marginalizată în condiţiile în care managerul 

 acordă o atenţie scăzută resurselor umane. Acest tip de strategie este frecvent întâlnit 

 în cadrul firmelor în care dezvoltarea resurselor umane nu constituie un mijloc de 

 
20 O. NICOLESCU, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1996, pp. 352-379 
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 creştere a performanţei firmei. Având în vedere dificultatea realizării previziunilor, în 

 condiţiile unui mediu extrem de instabil, majoritatea firmelor româneşti adoptă acest 

 tip de strategie, ceea ce le afectează şi gândirea strategică de ansamblu. 

b. Strategia pro-activă - are drept scop eliminarea decalajului existent între per-formanţa 

obţinută la un moment dat şi cea aşteptată în viitorul apropiat. Pentru aplicarea acestei 

strategii se impune realizarea previzionării sistematice a dezvoltării firmei, dar şi 

identificarea nevoilor viitoare de pregătire a salaria-ţilor. Acest tip de strategie este 

frecvent întâlnit în cadrul firmelor care au deja o strategie globală, iar angajaţii sunt 

consideraţi drept o resursă productivă. Realizarea în practică a acestui tip de strategie 

impune o evaluare corectă şi permanentă a nevoilor de pregătire ale firmei. 

c. Strategia procesuală - impune învăţarea permanentă în cadrul firmei, la toate nivelurile 

ierarhice. Strategia este prezentă în organizaţiile orientate spre viitor, spre inovare. 

Aplicarea strategiei impune crearea unui sistem de motivare a personalului care să 

determine o îmbunătăţire permanentă a nivelului profesional. Precondiţiile aplicării acestei 

strategii sunt recompensarea explicită a celor care obţin rezultate în urma participării la 

programele de training, urmărirea sistematică a muncii şi a performanţelor lor. 

 

9.2. Strategii de dezvoltare diferenţiate în funcţie de responsabilitate 

a. Strategia laissez-faire - urmăreşte evitarea coborârii sub nivelul minim de performanţă, 

nivel sub care, salariaţii ar fi ameninţaţi cu concedierea. Responsabilitatea aplicării acestei 

strategii revine fiecărui angajat, însă nimic nu poate garanta rezultatele ce vor fi obţinute 

de aceştia. Participarea la programele de training şi dezvoltare este redusă, efectele în 

practică de asemenea, însă uneori nici firma nu oferă condiţiile aplicării noilor cunoştinţe 

dobândite. 

b. Strategia funcţională - presupune profesionalizarea compartimentului de resurse umane, 

acestuia revenindu-i sarcina de a asigura continuitatea şi cali-tatea procesului de învăţare. 

Responsabilitatea aplicării strategiei revine com-partimentului de resurse umane, care fie 

va concepe structura programelor, fie le va achiziţiona de la firme specializate în domeniu. 

c. Strategia integrativă -  va putea fi aplicată numai în condiţiile în care mana-gerii vor 

conştientiza importanţa participării la programele de training şi dez-voltare a cât mai 

multor angajaţi. Responsabilitatea aplicării strategiei revine managerului general şi 
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membrilor managementului superior şi în consecinţă, nivelul de implicare va fi mai 

ridicat. 

d. Strategia internalizării - atribuie sarcina realizării sale fiecărui salariat, prin 

autodezvoltare, solicitând fiecăruia să conştientizeze importanţa trainingului şi a propriei 

dezvoltări. 

 

9.3. Strategii de dezvoltare în funcţie de cheltuieli 

 

a. Strategia de conciliere - aplicată pe termen lung marchează performanţele fir-mei. 

Fondurile alocate în mod sporadic sunt reduse şi au drept scop prevenirea sau aplanarea 

unor conflicte generate de lipsa preocupării managementului pentru dezvoltarea 

salariaţilor. 

b. Strategia de supravieţuire - aplicarea acestei strategii presupune constituirea unui fond 

special, destul de mic, destinat trainingului. ~n plus, în cazul în care firma are resurse 

limitate, este mai eficientă folosirea propriilor specialişti pentru acoperirea nevoilor de 

dezvoltare ale personalului. 

c. Strategia “hei-rup” - este aplicată de firmă pentru situaţii de criză, caz în care sunt alocate 

sume importante. Multe firme româneşti au adoptat strategia de supravieţuire, care 

coexistă cu cea  de tip “hei-rup” şi care nu vizează firma în ansamblul său, ci doar anumite 

categorii de personal. Managerii de resurse umane implică în realizarea acestei strategii pe 

acei salariaţi, care, prin expe-rienţa lor ar putea deveni traineri ai propriilor firme. 

d. Strategia investiţională - impune alocarea continuă de fonduri însemnate pentru pregătirea 

salariaţilor. Ideea fundamentală generată de aplicarea acestei strategii este faptul că banii 

cheltuiţi pentru training şi dezvoltare constituie de fapt o investiţie pentru viitorul firmei. 
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9.4. Strategii de dezvoltare, în funcţie de etapele carierei 

a. Strategia de socializare - presupune familiarizarea noilor angajaţi cu misiunea firmei, cu 

strategia şi cultura acesteia, rolul principal revenind colegilor şi superiorilor imediat 

ierarhic. Aplicarea acestei strategii dă posibilitatea noilor veniţi să înţeleagă, să-şi 

însuşească valorile fundamentale ale firmei, şi să dobândească un anumit tip de 

comportament. Realitatea din firmele româneşti însă, demonstrează că aplicarea acestei 

strategii este practic inexistentă, integrarea realizându-se adesea, doar de către colegi, care 

nu oferă decât o imagine parţială asupra firmei. 

b. Strategia specializării - urmăreşte dezvoltarea competenţelor specifice postului. 

c. Strategia de dezvoltare -  urmăreşte dezvoltarea angajaţilor pe orizontală, prin rotaţia 

posturilor, sau dezvoltarea pe verticală, în scopul promovării. Această strategie este 

recomandat a fi aplicată doar acelor salariaţi pentru care se previzionează o carieră 

ascendentă. 

d. Strategia de valorizare -  are drept scop dezvoltarea salariaţilor prin utilizarea 

competenţelor şi a experienţei de care dau dovadă. Aceştia vor avea rolul de mentor pentru 

ceilalţi salariaţi. 

 

9.5. Strategia comportamentului viitor – stilul transformaţional 21.  

Pentru a putea supravieţui, marile organizaţii, managerii, vor trebui să adopte noul stil, 

cel al managerului transformaţional. Noul stil utilizează motivarea extraordinară a angaţilor, 

având la bază idealurile lor cele mai înalte, valorile lor morale, prin încurajarea gândirii 

problemelor într-un mod cu totul nou. Pentru aceasta, managerul va trebui să satisfacă nevoile 

de ordin superior ale salariaţilor.  

Echipa va dobândi astfel încredere, admiraţie, loialitate şi respect pentru manager. 

Trăsăturile unui astfel de manager sunt: agent al schimbării, înţelept în asumarea riscului, 

încrezător în oameni şi sensibil la nevoile lor, intuitiv, comunică clar viziunea sa.  

În cazul în care managerii transformaţionali urmăresc ca membrii organizaţiei să 

accepte schimbările de mediu, vor modifica presupunerile existente cu privire la organizaţie, 

 
21 A. PRODAN,  op. cit., p. 172 
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vor cere angajaţilor să-şi scrie dezacordurile, îi va încuraja să meargă şi în cadrul altor 

organizaţii pentru a vedea cu ce se confruntă acestea şi modul în care ele îşi rezolvă 

problemele.  

Pentru a implementa cu succes schimbările organizaţionale, managerul trebuie să 

lucreze cu o echipă care este de acord cu viziunea acestuia, trebuie să aibă sprijinul 

managerilor cheie din organizaţia sa şi să obţină implicarea totală a celorlalţi salariaţi. 

Strategia de dezvoltare a resurselor umane poate cuprinde în programele de 

dezvoltare a resurselor umane, următoarele obiective:  

- pregătirea angajaţilor astfel încât aceştia să ofere eficienţă profesională maximă; 

dezvoltarea unei forţe profesionale policalificată, capabilă să opereze în mod flexibil şi să 

răspundă rapid la toate schimbările la care este supusă; 

- îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor în cadrul postului;  

- exploatarea potenţialului angajatului şi a competenţelor sale, prin dezvoltarea continuă 

a capacităţilor sale profesionale, în beneficiul organizaţiei şi a carierei angajatului; 

- creşterea performanţelor angajaţilor, în sensul măririi productivităţii muncii, prin 

adoptarea noilor metode de lucru, caracteristice tehnologiilor adoptate.   

În acest scop, se folosesc o serie de activităţi cum sunt:  

- dezvoltarea şi instruirea profesională (identificarea iniţială a nevoilor relevante de 

pregătire, pe servicii şi în final, la nivel de individ);  

- alocarea fondurilor necesare pregătirii pe grupe de importanţă;  

- stabilirea responsabilităţii pentru pregătirea profesională la nivelul managerilor de 

servicii;  

- organizarea şi desfăşurarea unui proces de evaluare a angajaţilor, în scopul obţinerii 

feed-back-ului asupra creşterii eficienţei profesionale. 

 Obiectivul central al strategiei de dezvoltare a resurselor umane: creşterea gradului de 

profesionalism a angajaţilor proprii, se poate realiza în patru etape:  

 - identificarea nevoilor de instruire pe meserii/funcţii;  
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 - evaluarea periodică a salariaţilor în vederea monitorizării eficienţei profesionale; 

întocmirea şi reactualizarea permanentă, într-un mod flexibil, a programului de instruire;  

 - organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire. 

 Programele de dezvoltare profesională, se elaborează ţinîndu-se cont de nevoile 

imediate de formare din cadrul organizaţiei, fiind axate pe următoarele direcţii principale:              

 - perfecţionarea în scopul atingerii standardelor de calitate; policalificarea unui anumit 

număr de salariaţi, având în vedere introducerea de noi tehnologii dar şi ca urmare a 

restructurării unor posturi ce presupuneau calificări simple;  

 - instruirea personalului de administraţie şi tehnico-productiv, pentru utilizarea noului 

program informatic.  

 În funcţie de rezultatele evaluărilor profesionale periodice, ofertele adecvate din partea 

unor furnizori de formare şi de posibilităţile încadrării în fondul de instruire alocat, programul 

de dezvoltare profesională se adaptează operativ şi pe parcursul executării.  

 În cadrul cercetării au fost studiate mai multe variante. În vederea elaborării strategiei 

de dezvoltare a resurselor umane, se realizează inventarierea calificărilor şi a domeniilor de 

specializare, în funcţie de care se stabileşte anual un program de pregătire profesională ce 

include, atât training cât şi dezvoltare.  

 Realizarea programului este prevăzută în trei etape:  

(1) stabilirea nevoilor de pregătire;  

(2) aplicarea programului;  

(3) evaluarea rezultatelor în urma derulării fiecărei etape. 

 Nevoile de dezvoltare profesională sunt stabilite în concordanţă cu obiectivele pe 

termen scurt sau lung ale organizaţiei. Managerii operaţionali, în colaborare cu departamentul 

de resurse umane, identifică nevoile de dezvoltare profesională, utilizând: analiza 

organizaţională; analiza postului şi a sarcinilor din fişa postului; evaluarea şi analiza 

individuală. 

9.6. Strategia de învăţare şi dezvoltarea personalului din sistemul financiar-

bancar 
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 Conceptul de strategie de învăţare vizează procesul de predare şi însuşire a 

cunoştinţelor prin intermediul unui transfer cognitiv: 

- predare (teaching), care reprezintă o emitere direcţionată a informaţiilor; 

- însuşire (learning), respectiv recepţia structurată a informaţiilor. 

Strategia de învăţare reprezintă un ansamblu coerent de proceuri, care asigură 

transferal cognitive în următoarele condiţii: 

- în mod permanent, respectiv formarea profesională continuă - pe tot parcursul 

vieţii printr-un set de proceduri de învăţare care urmăresc actualizarea 

competenţelor; 

- în mod sistematic: procedurile de învăţare urmăresc transformarea informaţiilor în 

competenţele aşteptate de unitatea bancară; 

- în mod programatic: urmăreşte obţinerea unui scop final, folosind un set de 

proceduri de învăţare, care urmăreşte etapele din dezvoltare a carierei într-o 

instituţie financiar-bancară. 
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 Aşa cum se observă în figura alăturată, în vederea creării unei strategii de învăţare, în 

vederea dezvoltării profesionale a resurselor umane din sistemul financiar-bancar, trebuie 

avute în vedere următoarele elmente:  

 - viziunea organizaţiei – calitatea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor 

din sistemul financiar-bancar,  situată la nivelul standardelor europene;  

 - misiunea: proiectarea, menţinerea şi dezvoltarea continuă a condiţiilor oferite de către 

instituţie, a condiţiilor de dezvoltare profesională;  

 - valorile promovate de instituţia financiar-bancară, printer care se recomandă cele care 

vizează calitatea cursurilor de dezvoltare profesională; personalizarea; - obiectivele privind 

dezvoltarea profesională a angajaţilor băncii; - principalele direcţii de acţiune pentru a pune în 

practică strategia de dezvoltare; - metodologia pusă la dispoziţie de către instituţia financiar-

bancară; - standardele impuse de către instituţie, respective rezultatele care sunt aşteptate de 

către aceasta. 
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