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Introducere

Dragi colegi,
Cu o deosebită plăcere vă prezint ediţia a XII-a a Manualului
de Bune Practici în Managementul Resurselor Umane, o
ediţie care ne ajută să vedem ce am descoperit despre noi în
2021. Mai exact, ne reamintește că suntem mai adaptabili și mai
rezilienți decât ne-am imaginat, că am devenit mai calificați la
tot ceea ce este digital, și că HR-ul a fost recunoscut din ce în ce
mai mult ca un partener esențial al oricărei afaceri care dorește
să navigheze cu succes prin criza globală de sănătate și muncă.
În ultimul timp, am fost adevărați arhitecți care, puși în fața
unei clădiri istorice am decis să o renovăm păstrând elementele
care o definesc, aducând noutate doar acolo unde trebuie
și îmbunătățind valoarea sa globală. Ne-am preocupat de o
„renovare a culturii”, după cum ne-a explicat și invitatul nostru
special la Gala HR Club din acest an, Kevin Oakes, pentru că nu
ne-am dorit o transformare a culturii organizaționale de la zero,
ci o adaptare la vremurile actuale. Ne-am concentrat pe păstrarea
a ceea ce funcționează bine în organizațiile noastre, am schimbat
doar ceea ce a trebuit schimbat și ne-am asigurat că îngrijim și
întreținem adecvat obiceiurile bune.
De aceea, pentru noi, profesioniștii de HR, implicarea în
multitudinea de proiecte a continuat. De aproape doi ani vorbim
despre o nouă realitate și impactul acesteia asupra noastră ca
indivizi, dar și asupra organzațiilor din care facem parte. Nu
mai este un secret că revoluția digitalizării s-a făcut resimțită
din ce în ce mai mult, „digital first” devenind acum parte din
abordarea strategică a multor organizații. Evoluția tehnologiei
și digitalizării trebuie privită cu un mindset de acceptare a
schimbărilor inevitabile pe care le aduc acestea și de adaptare a
modului în care gândim și muncim, acordând un rol important
și perspectivei umaniste în conturarea strategiilor de HR. Căci
tehnologia și empatia sau grija și atenția pe care le putem purta
față de colegii noștri merg mână în mână.
În acest context, ediţia a XII-a a Manualului de Bune Practici
HR Club, reunește 27 de proiecte participante şi câştigătoare la
Gala Premiilor de Excelenţă în Resurse Umane 2021, grupate în
6 capitole ce corespund categoriilor deja consacrate ale Galei,
dar și celor nou adăugate în acest an. Ca și anul trecut, iată că şi
ediţia curentă a Manualului apare, tot în format digital.

Așadar, dintre cele 51 de proiecte participante la Gală, am
selectat pentru ediţia a XII-a a Manualului: 3 proiecte pentru
capitolul Recrutare şi Selecţie, 2 proiecte pentru capitolul
Managementul Performanței și al Recompensarii, 6 proiecte
pentru capitolul Formarea şi Dezvoltarea Oamenilor, 10
proiecte pentru capitolul Strategie de Resurse Umane, 3
proiecte pentru capitolul Digital HR și 4 proiecte pentru capitolul
Health & Wellbeing, ultimele două capitole fiind noutățile
acestei ediții. Toate aceste proiecte au fost alese pentru a oferi
inspirație pe termen lung, indiferent de care ar fi buzz wordurile momentului. Așa cum menționam și în introducerea ediției
trecute a Manualului, colaborarea, umanizarea şi “agilizarea”
proceselor şi procedurilor din companii, dar şi acceptarea şi
adoptarea instrumentelor viitorului (AI, machine learning…) au
rămas teme de interes.
Înainte de a răsfoi virtual cea de-a XII-a ediţie a Manualului
de Bune Practici în Managementul Resurselor Umane,
vreau să mulțumesc, ca de obicei, tuturor colegilor cere ne-au
împărtăşit din ideile şi proiectele lor, din care cu toţii avem de
învăţat câte ceva. Multe mulţumiri şi juriului Galei, care și-a
asumat misiunea provocatoare de a decide câștigătorii, dedicând
acestei inițiative timpul necesar: Preşedintele Juriului, Mihai
Bordeanu – Managing Director Dacia Brand SEE, Country
Head Groupe Renault Romania; Ciprian Gradinariu –
Country Manager, Solina Romania; Ioan Iacob – Co-Founder
& CEO, Qualitance; Andreea Puiu – Manager Resurse Umane,
Hochland România; Cristian Popescu – Director Resurse
Umane, Pro TV; Cristina Paveliu – HR Director, Michelin
Romania; Eugen Gane – Director Resurse Umane, A&D
Pharma – DR Max Group; Gabriel Chirvase – HR Manager,
CEMACON; Gabriel Măţăuan – Director HR, Organizare &
Comunicare, IMSAT SA/Groupe SNEF; Gina Cruceru – Group
HR Director, Rompetrol – KMG International; Iulia Cîrmaciu
– HR Country Head, DB Global Technology; Iuliana Morlova
– HR Director, Noriel; Judith Kis – Director Resurse Umane,
Groupama Asigurări România; Luminița Florea – HR Director
România, Philip Morris Romania; Mădălina Moraru – EMEA
HR Leader, Verifone; Marius Ciurariu – Director Resurse
Umane, Provident Financial Romania; Mirela Stere – Senior
HR Director, Macromex; Monica Micu – HR Director, Airbus
Helicopters; Paul Pătrașcu – HR Director SEE, Draexlmaier;
Raluca Avramescu – People & Culture Director, Alka Group
RO.

Vă doresc mult succes şi inspiraţie în tot ceea ce întreprindeţi
și vă așteptăm cu și mai multe proiecte frumoase și inovative la
Gala Premiilor de Excelență HR Club!
Andreea Voinea
Preşedinte, HR Club
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Introducere
Digitalizarea: soluție și implicare umană
– un rollercoaster pentru specialiștii în resurse umane

mediului de business și în special ale specialiștilor în resurse
umane sunt: care vor fi pașii de urmat, ce și cum poate fi
făcut, de acum inainte?

Dacă începând cu mijlocul anului 2020 criza generată de
coronavirus era menționată la categoria “dificultăți întâmpinate”,
în prezent – doar după un an și jumătate de la debutul pandemiei
– a devenit un mod nou de existență în general, iar în domeniul
resurselor umane nu ne mai raportăm atât de mult la criză, ci
la efectele acesteia și la modalitățile de lucru și de relaționare
de la distanță, într-un mediu preponderent virtual, online, care
au trebuit introduse la nivel individual, de grup și societal cu
scopul de a putea colabora și comunica, pentru a putea identifica
și angaja persoanele potrivite pentru diferite activități, pentru a
găsi talente și dezvolta competențe și cariere, pentru a asigura
funcționarea companiilor și a societăților în general.

S-a discutat îndelung despre schimbul de generații dar momentul
actual, prin efectele déjà evidente ale schimbărilor datorate
pandemiei, impune în primul rând și în mai mare măsură decât
se estimase, cooptarea, pregătirea și înrolarea personalului
necesar acoperirii locurilor de muncă vacante sau nou create cu
personalul adecvat prin calificările și competențele dezvoltate
corespunzător. Trebuie să remarcăm în acest sens faptul că prin
dezvoltarea rapidă a sistemelor informatice, prin digitalizarea în
continuă ascensiune și din nevoia de a structura și eficientiza cât
mai rapid procesele de business, inclusiv pe cele din domeniul
resurselor umane, s-a ajuns la un nivel atât de tehnic încât
implicarea factorului uman este de multe ori considerată minimă
și aproape fără importanță.

Având în vedere că suntem încă tributari acestei
etape inedite din istoria contemporană, care poate constitui
un experiment desfășurat pe scara umană globală cu efecte pe
termen îndelungat, și știind că a generat modificări pe toate
planurile existenței umane – psihic, fizic, comportamental,
mental și existențial – trebuie să ne oprim puțin și să reflectăm
asupra situației actuale a resurselor umane, a impactului creat de
pandemie asupra modului de a continua activitățile întreprinse, a
forței de muncă și asupra businessurilor în general, cu încercarea
de a desprinde efectele principale și posibilitățile de a continua
în condițiile date.
Din studiul efectuat de Gallup și Raportul publicat – “State of
the Global Workplace: 2021 Report”- rezultă câteva concluzii
generale:
• 45% dintre oameni spun că propria lor viață a fost afectată
„foarte mult” de situația coronavirusului. Deși nu este surprinzător, liderii trebuie să se concentreze pe angajamentul și
bunăstarea angajaților („engagement and wellbeing”) pentru a
construi reziliența organizațională la locul de muncă de mâine
• Implicarea angajaților a scăzut: După o creștere constantă din
ultimul deceniu, angajamentul a scăzut la nivel global cu două
puncte procentuale, de la 22% în 2019 la 20% în 2020. Liderii
vor trebui să abordeze această scădere și impactul asupra afacerii,
culturii locului de muncă, păstrarea angajaților și performanță.
• Stressul a crescut: Odată cu închiderea frontierelor globale,
închiderea și reducerea locurilor de muncă, stresul zilnic al lucrătorilor a atins un nivel record, crescând de la 38% în 2019 la
43% în 2020. Liderii și managerii de la fiecare nivel ar trebui să
abordeze acest lucru, deoarece ar putea duce la creșterea epuizării, burnout și dezangajare.
Fiind vorba de forța de muncă globală, care reprezintă motorul
afacerilor și al dezvoltării societăților, întrebările inerente ale

Cu alte cuvinte, avem tehnologii și sisteme variate în domeniul
resurselor umane, utilizăm job-boards, platforme interne și
externe pentru recrutare și selecție, planuri de dezvoltare,
promovare, pre- si on-boarding, etc. cum sunt: Workday,
Wayfinder, Brain Candy, Yammer, Illustrator CC, Mirro,
Trello, Google Jamboard, LinkedIn, Facebook, etc. care atrag,
determină și selectează candidații eligibili.
Dar utilizarea acestora fără interacțiunea și comunicarea umană
duce la pierderea atât a esenței și semnificației proceselor cât și
a potențialului personal, mai ales dacă selecția viitorilor angajați
se va face doar în baza unor programe în care descrierea jobului
arată mai mult ca o lista de parametri tehnici ai unei mașini, sau
proiect decât o descriere a activității în care este angrenată o
persoană, cu potențial specific, individual.
Spre exemplu, memorabila distincție pe care o face Heinz Von
Foerster între „mașini triviale” și „non-triviale” este un punct
de plecare pentru a recunoaște complexitatea comportamentului
cognitiv uman. „O mașină banală este o mașină ale cărei
operațiuni nu sunt influențate de operațiile anterioare. Este
determinabilă din punct de vedere analitic, independentă de
operațiile anterioare și prin urmare, previzibilă. Cu toate acestea,
pentru mașinile care nu sunt banale, acest lucru nu mai este
adevărat, deoarece problema identificării, adică deducerea
structurii mașinii din comportamentul acesteia, devine de
nerezolvat.”
Reducând la esențial, Recrutarea este cea care realizează puntea
de legatură dintre candidați și organizația angajatoare atât
prin alegerea candidaților cât și prin identificarea, atragerea și
selecția făcută de către companii. Din perspectiva consultantului,
se constată în ultimii ani că una din principalele probleme este
tocmai găsirea unor modalități comune între cele două părți,
nu de puține ori părând că fiecare parte vorbește o altă limbă,
deși obiectivul final este unul similar, atât candidații dorind să
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acceadă la rolurile existente, cât și organizațiile fiind concentrate
pe a avea competența necesară pentru obiectivele de business.

umană cu implicarea celor responsabili constrângerile drastice
de bugete și timp.

Din această perspectivă activitatea de recrutare a devenit din ce
în ce mai mult despre a identifica și atrage candidații potriviți,
alături de a-i selecta pentru a asigura competențele necesare în
organizații. În majoritatea departamentelor de resurse umane
devine un punct esențial căutarea competenței dincolo de o
titulatură, experiență căpătată într-un mediu specific de lucru

sau anumită educație și chiar formarea competenței dintr-un
potențial evaluat.
Dacă pentru companii devine din ce în ce mai dificil să
identifice candidați competenți dar și motivați, surprinzător
este că potențialii angajați percep și ei ca foarte dificil accesul
către o organizație sau către un anumit rol. După cum aflăm
din proiectele premiate și prezentate în capitolul Recrutare și
Selecție din Manualul de Bune Practici în Resurse Umane din
acest an, tocmai pentru a acoperi această falie între dificultatea

de a găsi candidați potriviți și dificultatea candidaților de a ști
către ce roluri să se îndrepte, companiile dezvoltă sau adoptă

Constatăm în ultimii ani că inovația și creativitatea celor
implicați în recrutarea pentru programe de internship sau inițiere
în carieră crește în fiecare zi, atât în ceea ce privește metodele
de atragere și selecție, cât și în ceea ce privește metoda de
motivare și reținere a participanților la programe. În cadrul
unui proiect derulat recent în parteneriat JT International –
HILL International Romania, cu adresabilitate tocmai către
cei angajați în Programul anual de Internship al organizației,
concluziile extrase din partea participanților au fost că pentru
aceștia, pe lângă beneficiul major de a fi angajați deși nu au
experiența practică de muncă, factori motivaționali la fel de
importanți sunt:
• ghidajul pe care îl primesc cu privire la diferite departamente,
roluri și profesii prin mentorat și învățare în proiecte concrete,
• consiliere în carieră și ghidaj privind diferite direcții de carieră
către care se pot îndrepta, precum și nu în ultimul rând
• sentimentul de apartenență la echipe de profesioniști.

programe din ce în ce mai complexe și inovative.
Provocările suplimentare ale anului trecut au fost pe de o parte
atragerea, accesul la candidați și selecția acestora prin metode
strict on-line și, pe de altă parte, desfășurarea programelor de
internship exclusiv sau majoritar on-line, datorită pandemiei.
Totodată, fiecare dintre programele prezentate în cele ce urmează
a completat prin creativitate, inovație și amprenta profund
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Acest feed-back din partea beneficiarilor programelor de
internship dovedește încă o data că în construirea unor astfel de
programe, alături de expertiza și pasiunea celor ce le construiesc
din partea departamentelor de resurse umane, la fel de importantă
este și implicarea și participarea departamentelor ce primesc
interni aceștia reușind să aibă rol formator și motivațional cu
impact pe termen lung asupra carierei celor implicați.
Concluzia majoră care se desprinde se referă la nevoia din ce în
ce mai acută de a contracara efectele distanțării, automatizării
și digitalizării excesive prin interacțiuni directe de mentoring,
programe de tutoriat (buddy system) și coaching, atât pentru
a transfera expertiza de la profesioniști către ucenici, cât și
pentru a orienta și dezvolta aptitudini prin programe extensive
de formare ce rămân apanajul coordonatorilor de programe în
resurse umane.
Este o perspectivă demnă de reținut, știind că lucrăm cu oameni
cu experiențe și potențial extrem de variat, provenind din
diferite sisteme culturale și sociale complexe, de care putem să
beneficiem și din care să adunăm informații valoroase.
În acest sens, menționăm ca deosebit de interesant și valoros
Proiectul “Unboxing employee experience. Care sunt
așteptările profesionale ale noii generații? Un proiect de
crowdsourcing HR” prezentat de OMV Petrom Group. Acesta
a fost conceput ca răspuns la nevoia de a crește baza de candidați
juniori și de a consolida vizibilitatea brandului de angajator prin
extinderea prezenței sale online. Proiectul a presupus implicarea
a 20 de tineri într-o misiune de explorare a principalelor momente
ale călătoriei unui angajat într-o companie, din perspectiva
nevoilor și dorințelor candidaților din generația Z. Programul s-a
desfășurat pe parcursul a aproximativ o lună, în echipe de câte 5
tineri, sprijiniți de mentori și facilitatori interni din OMV Petrom.
Prin accesarea inteligenței colective și utilizarea unui proces de
co-creare pentru generarea de idei și folosind crowdsourcing
(bazat pe conceptul de „wisdom of crowds” dezvoltat de
James Suowiecki) și elemente din metodologia Agile, proiectul
a generat peste 70 de idei unice, analizate în vederea adoptării
ulterioare în diverse proiecte de HR. O parte dintre idei vor
reprezenta elemente principale pentru elaborarea viitoare a
strategiei de Recrutare și Employer Branding. Proiectul a trezit
interesul grupului OMV, a intrat în categoria de bune practici și
este considerat un exemplu de urmat pentru viitor.

lor a fost posibila doar datorită echipei din spatele proiectului
care i-a încurajat constant pe interni să își construiască propria
experiență, familiarizându-i pe aceștia cu întreg conceptul de
„Growth Mindset”, parte fundamentală din cultura HP. Dorința
companiei de a crea o cultură de îmbogățire și formare pentru
studenți le-a oferit acestora șansa să se implice în proiecte
masive și semnificative pentru viitorul lor, atât din sfera rolului
pe care vor să-l ocupe, cât și în proiecte corporate de voluntariat,
cum sunt acțiunile de CSR. Pentru HP, programul de internship
reprezintă ocazia de a-și forma viitorii angajați încă de la
începutul carierei lor, luând în considerare prioritățile strategice
ale companiei, abilitățile pe care le consideră relevante pentru
viitorul organizației, precum și comportamentele care stau la
baza culturii HP.
Strategia UNIQA de a susține programe universitare și de a le
oferi studenților posibilitatea de a învăța dincolo de cursurile de
clasă este prezentată în proiectul de internship denumit “Talent
Finder”. În cadrul acestuia, au fost cooptați cinci absolvenți de
facultate care au avut misiunea de a se roti, pe parcursul unui
contract de un an, între diverse arii principale din domeniul
asigurărilor: subscriere, daune, vânzări, produse și servicii,
piață și clienți. Stagiarii au avut o agendă clară a procesului de
rotație a locurilor de muncă și un plan de dezvoltare adaptat
nevoilor acestora. La sfârșitul programului, s-a urmărit ca 80%
dintre absolvenți să devină membrii ai echipei UNIQA. Scopul
proiectului fiind acela de a crea oportunități de angajare
pentru tineri și de a sprijini funcțiile de bază ale organizației
prin atragerea de absolvenți de universitate pasionați de asigurări
și creativi, programul a avut parte de o identitate vizuală proprie,
o comunicare susținută și a beneficiat de implicare directă din
partea managementului.
Un aspect important și comun tuturor proiectelor prezentate este
legat de procesul de comunicare pe tot parcursul programelor
utilizând metode variate, cu precădere online, atât interne cât
și externe, care au contribuit și la dezvoltarea strategiilor de
Employer Branding.
Grupul țintă al acestor proiecte fiind reprezentat de tineri și,
știind în același timp că există pe piață un nivel foarte ridicat
de concurență între branduri și companii pe toate platformele
de socializare care funcționează după propriul lor algoritm, s-a
urmărit și obținerea unei acoperiri organice a rețelelor sociale,
ceea ce poate fi considerat chiar un proiect în sine.

Programul de internship din cadrul HP România prezentat în
Proiectul “Heroes Academy@HP” a avut ca scop construirea
unei experiențe de bază pentru 18 tineri “eroi” interni care capătă
experiența practică a lucrului în echipele companiei, alături de
profesioniști din domeniu, participanții parcurgând o călătorie
de 6 luni, orientată spre învățare și dezvoltare, într-un program
de internship în totalitate virtual, care le oferă ocazia să își
testeze și perfecționeze propriile “superputeri”. “Călătoria”
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RECRUTARE ȘI SELECȚIE
Studiu de caz

de muncă echivalente cu normă întreagă sau temporară dar și
din alte grupuri demografice, cum ar fi cei din categoriile de
vârstă 50 – 65 de ani sau freelancers. Companiile vor trebui, de
asemenea, să se adapteze la schimbările cerințelor de calificare
mai repede decât în trecut. În urma unui studiu efectuat în
acest an de McKinsey – „Back to human: Why HR leaders
want to focus on people again” – a rezultat că nouăzeci la
sută dintre managerii intervievați au subliniat că abilitățile pe
care le recrutează activ astăzi, cum ar fi Java sau proiectarea
experienței utilizatorului, vor fi probabil depășite în doar câțiva
ani. O proporție comparabilă a accentuat, de asemenea, faptul
că recalificarea și perfecționarea se situează printre prioritățile
lor de top.
Cum arată viitorul?
Lecțiile învățate, cunoștințele și ideile rezultate în urma derulării
acestor proiecte constituie baza pentru redefinirea unor strategii
și serii de procese de HR (Recrutare și selecție, Onboarding,
Employer Branding, etc.) și pentru armonizarea mediului de
lucru, a sistemului de învățământ, a relațiilor socio-profesionale
în raport cu acesta dar și pentru obținerea performanțelor stabilite
în noile condiții.
Punând accentul pe fenomenul aflat în curs de schimbare
a generațiilor și pe saltul impresionant făcut în dezvoltarea
aplicațiilor și metodelor digitale, primele măsuri care trebuie
luate cu privire la viitor sunt cele care vizează sistemul de
învățământ. In mod evident, pandemia a provocat în ultimul an
pierderi reale în învățământul superior, dar a adus și direcții noi
pentru ce urmează prin modelul hybrid de învățare personală,
online și coaching.

În cele din urmă, trebuie să admitem că deși tehnologia oferă
o capacitate aparent nelimitată de configurare a proceselor și
modelelor de stocare a datelor, provocarea funcției HR va fi să
învețe cum să înțeleagă cel mai bine conținutul laturii umane
și să o pună în valoare utilizând tehnologia în identificarea,
planificarea și dezvoltarea talentelor și a companiilor.
Raluca Mitrofan – Senior Psychologist
Monica Vrabiescu – Managing Director
HILL International Romania

În acest scop, atât universitățile și mediul academic cât și
companiile trebuie să acționeze acum pentru a sparge barierele de
acces și pentru a ajunge la o populație mai largă și mai diversă de
persoane cuprinse în programele de pregătire, pentru a satisface
nevoile unor societăți cu forță de muncă în schimbare și pentru a
oferi oportunități de învățare și de carieră pe tot parcursul vieții.
Puțini vor susține că pandemia a dezvăluit necesitatea
schimbării învățământului superior dar cu prognozele viitoare
ale rezultatelor cu tendință descendentă, multe instituții de
învățământ și firme vor trebui să își adapteze conținutul și modul
în care fac programele de instruire dacă vor să supraviețuiască
financiar știinds și că există o oportunitate o dată la o generație
de a valorifica schimbările efectuate în regim de urgență din
ultimele 18 luni pentru un câștig sustenabil, pe termen lung,
pentru toate părțile implicate.
Această nouă perspectivă crește presiunea asupra companiilor
de a căuta mai departe talente, cu o înțelegere mai profundă a
tipurilor de muncă și talente asociate, astfel încât să poată fi
identificați oamenii potriviți din diferite categorii - de la locuri
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