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Dragi colegi,
Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint ediţia a XI-a a 
Manualului de Bune Practici în Managementul Resurselor 
Umane, o ediție cu adevărat specială dacă ne gândim la 
contextul de reinventare şi inovare în care ne aflăm. 

În 2019, la Conferința Națională HR Club, am început o 
conversație despre organizații smart cu Yves Morieux – 
Managing Director, Boston Consulting Group. El ne propunea 
atunci un model simplificat care să ajute companiile să 
gestioneze complexitatea tot mai mare a mediului extern 
de business. Nu ne închipuiam atunci că,  peste doar câteva 
luni, o criză sanitară mondială ne va determina să avem 
nevoie, mai mult decât oricând, de modelul  smart work. Cu 
toţii am fost nevoiţi să ne adaptăm rapid unui nou context, 
care întruchipează perfect elementele unei lumi “VUCA”: 
volatilitate, incertitudine, complexitate şi ambiguitate. 

Să spunem despre noi, profesioniştii de HR, că am avut un 
an plin de proiecte, ar fi adevărat. Însă dacă nu am vorbi şi 
despre revoluția digitalizării, a regândirii şi a rescrierii de 
strategii cu abordare chiar mai umană decât până acum, 
am diminua mult din reuşitele şi eforturile noastre.  Da, ne-
am văzut puşi față în față cu provocări deosebit de dificile, 
dar, în acelaşi timp, am câştigat o oportunitate uriaşă de 
reinventare şi repoziționare a profesiei de HR, de ocupare a 
unei trepte superioare în organizații şi în top management.

În acest context trebuie privită şi ediţia a XI-a a Manualului 
de Bune Practici HR Club, în care reunim 25 de proiecte 
participante şi câştigătoare la Gala Premiilor de Excelență 
în Resurse Umane 2020, desfăşurată, pentru prima oară în 
tradiția sa de 12 ani, în mediul virtual. Și, urmând trendul 
general de digitalizare accelerată din acest an, iată că şi 
ediția curentă a Manualului apare, tot pentru prima dată, 
în format digital.

Cum demersul de înscriere în competiția Galei a avut 
loc înainte de declanşarea pandemiei de COVID-19, al 
cărei impact asupra organizațiilor a fost şi este resimțit 
de toată lumea, juriul a avut ocazia să compare nu doar 
complexitatea proiectelor şi impactul acestora în business, 
ci şi prioritățile pre- şi post-pandemie pentru funcțiunea de 
Resurse Umane în general. 

Aşadar, dintre cele 43 de proiecte participante la Gală, 
am selectat pentru ediția a XI-a a Manualului: 5 proiecte 
pentru capitolul Recrutare şi Selecţie, 10 proiecte pentru 
capitolul Formarea şi Dezvoltarea Oamenilor şi 10 proiecte 
pentru capitolul Strategie de Resurse Umane. Toate aceste 
proiecte, deşi gândite şi implementate înainte de 2020, au 
fost alese special şi pentru a oferi inspirație pe termen 
lung, putând fi adaptate contextului actual. 

Astfel, teme precum employer branding, employee 
engagement sau transformare culturală au fost vedetele 
proiectelor acestei ediții, alături de subiecte tot mai fierbinți 
anul acesta precum cel al digitalizării şi al inteligenței 
artificiale. 

Vă invit, aşadar, să răsfoiți virtual noua ediție a Manualului 
de Bune Practici în Managementul Resurselor Umane, nu 
înainte de a mulțumi, ca de obicei, tuturor colegilor care 
şi-au făcut timp, cu generozitate, să ne împărtăşească 
ideile şi proiectele lor, din care cu toții avem de învățat 
câte ceva. Multe mulțumiri şi juriului Galei, care a evaluat 
proiectele cu profesionalism şi obiectivitate: Preşedintele 
Juriului, Christina Verchere – Director General Executiv şi 
Presedinte al Directoratului OMV Petrom; Mihaela Popescu 
– President, TenarisSilcotub Romania; Oana Petrescu – 
CEO, Blue Air; Ada Măcinică – Senior HR Manager SEE, 
Avon Cosmetics România; Andreea Puiu – Manager 
Resurse Umane, Hochland România; Corina Licea – HR 
Leader; Cristian Popescu – Director Resurse Umane, Pro 
TV; Cristina Anculescu – HR Director, UNIQA Asigurări; 
Diana Ghiţă – HR Director, Engie România; Florin Spătaru 
– Director de Resurse Umane şi Afaceri Corporatiste, 
Damen Shipyards Mangalia; Gabriel Măţăuan – Director 
HR, Organizare & Comunicare, IMSAT SA/Groupe SNEF; 
Mădălina Teodorescu – VP Human Resources, 2Checkout; 
Monica Micu – HR Director, Airbus Helicopters; Oana 
Fărcăşanu – Strategic Workforce Planning Project Director, 
Danone; Simona Fuchilă – HR Director, Emerson.

De asemenea, nu neg că aştept cu nerăbdare următoarea 
ediție a Manualului, din care vom afla, cu siguranță, mai 
multe despre cum au făcut față companiile provocărilor 
pandemiei. Un lucru este sigur: colaborarea, umanizarea 
şi “agilizarea” proceselor şi procedurilor din companii, dar 
şi acceptarea şi adoptarea instrumentelor viitorului (AI, 
machine learning…) sunt şi vor rămâne teme de interes 
pentru mulți ani de acum înainte. 

Vă doresc mult succes şi inspirație în tot ceea ce 
întreprindeți!

Andreea Voinea

Preşedinte, HR Club
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Într-un an special, în contextul pandemiei, proiectele de 
recrutare şi selecție ale competiției HR Club 2020 pot fi 
citite cu interes şi mai mare decât în anii trecuți, dar în 
două chei. Concepute înainte de schimbările majore prin 
care piața muncii a început să treacă din martie 2020, ele 
se înscriu în contextul unei pieţe a angajatului, marcată de 
penuria de talente şi de concentrarea foarte mare asupra 
atragerii celor mai buni profesionişti, dar pot fi înțelese 
şi în cheia post-pandemică a pieţei angajatorului, unde, 
chiar dacă e poate mai uşor să găseşti forță de muncă în 
aproape toate segmentele, angajații apreciază foarte mult 
stabilitatea şi siguranța, deci majoritatea evită schimbările 
de carieră sau aleg cu mare atenție. Va fi, deci, interesant de 
urmărit cum le adaptează companiile care le-au conceput 
- mai ales că multe se bazează pe experiența de învățare în 
cadrul companiei -, ce înseamnă sustenabilitate, când tot 
mediul de business cere reziliență şi care vor fi în viitorul 
apropiat rezultatele unor proiecte atât de interesante.

Care erau, însă, tendinţele la care lumea se aştepta 
pentru recrutare în 2020?

• Digitalizarea şi Artificial Intelligence (AI) - pe măsură ce 
generațiile se schimbă şi tehnologia avansează, recrutorii 
sunt din ce în ce mai mult în situația de a simplifica şi 
digitaliza o parte din procesul de recrutare, pentru o 
eficiență mai mare, dar şi pentru că totul se poate face 
de pe un simplu telefon. Acele părți din proces pe care 
le poți transforma în click-uri sau conversații simple 
cu un chatbot trebuie, însă, să adauge valoare, să facă 
procesul mai rapid şi, mai ales, să nu dăuneze experienţei 
candidatului.

• Experienţa candidatului - conform unui studiu Deloitte, 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/human-capital/us-human-capital-your-
candidate-experience-creating-an-impact-or-burning-
cash.pdf), experiența avută în procesul de recrutare poate 
determina în proporție de 90% un candidat să aleagă sau 
să respingă o companie. 

• Competentele aşa numite “soft” sunt mai importante 
decât cele tehnice: e mult mai important ca un candidat să 
fi demonstrat leadership, lucru în echipă, rezilienţă sau 
capacitate de a lucra în echipă, decât să fi operat cu un 
anumit program sau într-un anumit tip de business. 

• Cultura şi brandul de angajator sunt esenţiale pentru 
candidaţi - modul în care ele sunt comunicate poate 
face diferența şi poate determina atragerea celor mai 
potriviți profesionişti. La fel, este critic şi pentru angajator 
să recruteze oameni potriviţi culturii sale: rezultatele 
acestora vor veni mai rapid şi mai sigur. O cultură diversă 
şi inclusivă va atrage oameni deschişi şi flexibili, dar va fi 
şi din ce în ce mai atrăgătoare pentru generaţia Z care 
vine din urmă.

• Analiza predictivă - recrutorii se bazează tot mai mult 
pe date în identificarea, selecția şi evaluarea candidaților, 
aşa încât acurateţea acestor date e tot mai importantă. 
O strategie de recrutare de succes nu se mai poate face 
fără date, deciziile bune au la bază predicții şi analize bine 
făcute pentru a putea alege canalele şi instrumentele cele 
mai eficiente.  

Ce va fi diferit în contextul pandemic? Ce ar putea 
modifica aceste tendinţe? 

Toate cele de mai sus e de aşteptat să rămână cel 
puțin la fel de actuale şi chiar să se accelereze. Cultura 
organizațională şi Tehnologia merită, însă, o atenție 
sporită.

Cultura organizaţională - În contextul crizei, atât pentru 
candidații interni, cât şi externi a sosit momentul să 
valorizeze mai mult aspecte care nu păreau atât de 
importante când criza economică nu bătea la uşă şi nu 
se temeau pentru sănătatea lor. Stabilitatea jobului/
companiei, siguranța sanitară, o echipă şi un şef cărora să 
le pese unii de alții, diversitatea şi incluziunea, în general 
o companie pentru care angajații chiar să însemne 
ceva mai important decât cifrele, toate astea au trecut 
înaintea bonusurilor şi a beneficiilor. De asemenea, 
pentru companii a devenit şi mai important să recruteze 
candidați nu doar competenți, ci şi flexibili, deschişi şi ale 
căror valori se potrivesc cu cultura organizației. Studiile 
vorbesc în special despre importanţa nevoii de empatie ca 
valoare organizaţională, precum şi de nevoia de o cultură 
“purpose-driven”, mai ales în contextul schimbărilor de 
generații.

Tehnologia - Lucrul la distanță şi imposibilitatea de a face 
interviuri şi evaluări cu prezența fizică a celor implicați 
face şi mai util accentul pe digitalizare. Interviurile video şi 
discuțiile online devin regula, instrumentele de evaluare 
care se pot utiliza în faţa calculatorului (teste, exerciții de 
Assessment center, simulări etc) sunt singurele care pot fi 
utilizate într-un proces eficient, iar analiza datelor pentru 
predicţii în strategia de recrutare este un “must have”. 
Sistemele ATS şi CRM devin avantaj competitiv chiar mai 
mult decât înainte, ele primesc rolul esențial în activitatea 
de a atrage, implica şi reține candidații cei mai potriviți. 
Ele ajută la construirea unui brand de angajator şi a unei 
experienţe de excepţie pentru candidaţi, creează pipeline-
uri şi eficientizează procesul prin recrutare proactivă, pun 
în mişcare referințele candidaților interni şi închid cercul 
unei călătorii de la A la Z a talentelor.  

Toată tehnologia, însă, nu e suficientă pentru a egala 
inovativitatea şi adaptabilitatea strategiei de recrutare a 
unui recrutor profesionist. Proiectele de anul acesta chiar 
asta demonstrează: că lumea se schimbă şi recrutarea 
reuşeşte să fie cu un pas înainte, deşi ele au fost 
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