


Dragi colegi, 

 

În 2014, Asociaţia HR Management Club, cea mai importantă comunitate de resurse 

umane din România, a împlinit 10 ani de existenţă oficială. A fost o adevărată onoare 

pentru mine să contribui şi în acest an aniversar, alături de voi, membrii HR Club, la 

creşterea Asociaţiei şi, în acelaşi timp, la dezvoltarea profesiei de specialist în 

managementul resurselor umane. 

Ca şi în anii precedenţi, proiectele şi evenimentele desfăşurate au fost aliniate 

obiectivelor strategice trasate împreună cu colegii mei din board-ul HR Club: Adela 

Jansen (BRD Groupe Société Générale), Andreea Voinea (BCR Erste Bank), Csaba Gergely 

(Provident Financial), Florin Petean (CDM Cluj), Horaţiu Cocheci 

(PricewaterhouseCoopers) şi Marius Decuseară-Brandenburg (Grupul Trend Consult 

România).  

 



Conferinţa Naţională HR Club, ajunsă şi ea la cea de-a 10-a ediţie, a stabilit un record de 

audienţă în 2014, dovadă că profesioniştii HR din România sunt interesaţi de dezvoltarea 

lor şi deschişi să afle cele mai noi tendinţe în domeniul managementului resurselor 

umane la nivel mondial. Alături de Conferinţă, am continuat organizarea seminariilor de 

bune practici, a întâlnirilor comunităţilor de practică pe industrii şi am editat al 5-lea 

volum al Manualului de bune practici în managementul resurselor umane – toate acestea 

constituind instrumente de dezvoltare la care membrii HR Club au avut acces prin 

intermediul Asociaţiei. 

Dată fiind nevoia dezvoltării de competenţe în concordanţă cu nevoile pieţei muncii, am 

continuat să susţinem procesul de educaţie a tinerilor din România prin cea de-a 8-a 

ediţie a Şcolii de vară HR Club Next Generation. De asemenea, apropierea funcţiunii de 

HR de business a constituit o prioritate şi anul acesta: întâlnirile de tipul CEO Power 

Breakfast sau Gala Premiilor de Excelenţă în Resurse Umane au avut rolul de a celebra 

HR-ul în contextul business-ului şi de a determina valorizarea impactului 

departamentului de HR asupra succesului organizaţiilor. 



Prin prezenţa HR Club în Consiliul Economic şi Social şi în Coaliţia pentru Dezvoltarea 

României, vocea Asociaţiei se face auzită la nivelul societăţii româneşti. Putem susţine 

astfel iniţiative legislative care să contribuie la dezvoltarea domeniului.  

Un alt obiectiv pe care l-am urmărit a fost creşterea reprezentativităţii Asociaţiei HR 

Club. În acest sens, mă bucur să constat că o proporţie din ce în ce mai mare a 

membrilor activează în alte oraşe importante ale ţării, diferite de Bucureşti.    

Vă invit să aflaţi mai multe despre proiectele HR Club 2014 în acest raport de activitate, 

vă mulţumesc pentru încă un an de sprijin şi dedicare şi vă invit să rămâneţi în 

continuare alături de comunitatea HR Club.  

  

Radu Mavrodin 
Preşedinte HR Club 

 



HR Club este asociaţia profesioniştilor în resurse umane din România. Înfiinţat în mod 

oficial în 2004, HR Club a împlinit în 2014 10 ani de existenţă. Începând cu 2007, HR Club 

este membru al Asociaţiei Europene pentru Managementul Oamenilor (EAPM) precum şi 

al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor din Domeniul Managementului Oamenilor 

(WFPMA). 

 

Valorile HR Club: Responsabilitate; Colaborare; Evoluţie.  

 

Misiunea HR Club: Profesionalism şi pasiune pentru afirmarea potenţialului uman. 

 

   

 



Reprezentarea intereselor 

comunităţii de resurse umane 

în modificarea proiectelor 

legislative relevante 

Apropierea funcţiunii de HR 

de business 

Creşterea reprezentativităţii 

asociaţiei profesionale 

Dezvoltarea profesională şi 

personală a membrilor 

Susţinerea procesului de educaţie în 

vederea dezvoltării de competenţe 

în concordanţă cu nevoile pieţei 

muncii  



 

Keynote speech Dr Marshall Goldsmith  

> A New Approach to Increasing Engagement: Becoming the Person that You Want to 

Become, susţinut de Dr Marshall Goldsmith, gânditorul numărul 1 în leadership la nivel 

mondial, autor a 34 de cărţi de business vândute în peste 2 milioane de exemplare.  

 

Dialog Silviu Popovici, Preşedinte PepsiCO Rusia – Radu Mavrodin, 

Preşedinte HR Club 

> Rolul HR-ului în îmbunătăţirea productivităţii, capabilităţii manageriale şi 

colaborării 

   

 

Peste 450 de profesionişti în HR, manageri, 

directori generali şi antreprenori au participat pe 

30 octombrie 2014 la cea de-a 10-a ediţie a 

Conferinţei Naţionale HR Club – HR Times. 

Evenimentul a cuprins: 

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-conferinta-hr-times-2014


3 ateliere paralele 

> Winning the HR-Battle in Aviation: The AIR FRANCE-KLM Merger - Lucas van Wees, 

VP HR Commercial & Global, KLM 

> Millennials in the Workplace: Boosting Employee Engagement through Volunteering 

- Mei Cobb, Vice President, United Way Worldwide  

> How A Great HR Social Media Strategy Will Help You Attract And Retain Talent - 

Andy Headworth, Founder, Sirona Consulting 

 

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-conferinta-hr-times-2014


 

CEO Power Breakfast 

> Manageri Generali şi Directori de Resurse Umane ai 

unora dintre cele mai importante companii din 

România au participat la o sesiune specială CEO Power 

Breakfast cu Dr Marshall Goldsmit. 

 

 

  

 

 

Master Class 

> What Got You Here Won't Get You There: 

Helping Successful Leaders Get Even Better – 

Dr Marshall Goldsmith 

 

HR Times EXPO 

> În zona expoziţională dedicată, 15 furnizori de servicii de resurse umane şi alte 

companii au prezentat participanţilor instrumente şi inovaţii din piaţă care îi pot ajuta 

pe profesioniştii HR să dezvolte programe de succes în organizaţiile lor.  

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-conferinta-hr-times-2014


Pe 10 aprilie 2014, la Palatul Bragadiru din 

Bucureşti, comunitatea de HR a premiat pentru a 

6-a oară excelenţa în resurse umane şi 

managementul oamenilor, în cadrul singurului 

eveniment de acest fel în domeniu – Gala HR 

Club. Gala a numărat: 

 
> peste 300 de participanţi (profesionişti în 

resurse umane, manageri de vârf şi leaderi de 

business); 

> 78 de candidaturi primite de la 40 de companii; 

> 11 categorii premiate 

   

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-gala-premiilor-de-excelenta-hr-club-2014


Categorii premiate 

> Cel mai valoros proiect de recrutare şi selecţie 

> Cel mai valoros proiect de compensaţii şi beneficii 

> Cel mai valoros proiect de management al performanţei 

> Cel mai valoros proiect de design organizaţional 

> Cel mai valoros proiect de formare şi dezvoltare a oamenilor 

> Cel mai valoros proiect de strategie de resurse umane 

> Cel mai valoros proiect de managementul talentelor 

> Cel mai valoros proiect de schimbare culturală şi angajament 

> Managerul de linie al anului 

> Echipa CEO-HR a anului (companii cu mai putin de 500 de angajati) 

> Echipa CEO-HR a anului (companii cu peste 500 de angajati)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-gala-premiilor-de-excelenta-hr-club-2014


Cele mai apreciate proiecte de către juriul Galei 

Premiilor de Excelenţă HR Club 2014 au fost detaliate în 

ediţia a 5-a a Manualului de Bune Practici în 

Managementul Resurselor Umane.  

Manualul conţine: 

> peste 30 de studii de caz dispuse în 

> 8 secţiuni:  

  

   

 

 recrutare şi selecţie 

 compensaţii şi beneficii 

 managementul performanţei 

 design organizaţional 

 formare şi dezvoltare 

 strategie de resurse umane 

 managementul talentelor 

 schimbare culturală şi angajament 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-manualul-de-bune-practici-in-resurse-umane-editia-a-va


Seminar HR Club: Bune practici în aplicarea legislaţiei muncii  

În cadrul seminarului ce a avut loc pe 18 martie 2014, au fost discutate subiecte de 

interes pentru participanţi din domeniul legislaţiei muncii alături de specialiştii în 

Dreptul Muncii şi Relaţii de Muncă: Andreea Suciu (Noerr), Dan Mihai (Mihai & Notingher 

Law Offices & Tax Advisors), Ioan Dumitrascu (PeliFilip) şi Marius Eftimie (E&S Legal). 

Seminar HR Club: Bune practici în formarea şi dezvoltarea oamenilor 

Pe 27 mai 2014, la cel de-al doilea seminar HR Club din 2014, au fost diseminate pentru 

prima dată proiecte apreciate de către juriul Galei HR Club 2014. Este vorba despre 

proiectele: “Profesioniştii – Mândru să fiu curier Cargus” (Cargus International), “ING 

Sales Force Academy” (ING Asigurări de Viaţă), “Learniacs Explore – Seek More” (JTI 

Romania) şi “UCL’s Got Talent” (Unicredit Leasing Corporation). 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-activitatea-hr-club-seminariile-de-bune-practici


Seminar HR Club: Bune practici în schimbare culturală şi angajament  

La seminarul de pe 18 noiembrie 2014, au fost prezentate proiectele “Orange like – 

apreciază atitudinea Orange” (Orange Romania), “Dare to be Great” (Cetelem), “From 

Good to Great” (Vodafone Romania) şi “Îmbunătăţirea culturii organizaţionale” (ING 

Asigurări de Viaţă şi Pensii). 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-activitatea-hr-club-seminariile-de-bune-practici


Cluj Napoca: Împărtăşirea de bune practici în managementul resurselor 

umane 

Prima întâlnire regională HR Club din 2014 a avut loc pe 20 martie la Cluj Napoca şi a 

fost organizată în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Managerială (CDM). Din agenda 

evenimentului au făcut parte prezentările: BCR Pensii – “La pensie, poţi face ceva ce 

mulţi dintre cei ce lucrează nu pot... să zâmbească luni dimineaţa!”; Renault - “Genul 

meseriilor – politici de diversitate”; BCR - “Inovaţie în programe de dezvoltare BCR”; 

PeliFilip - “Internetul, cel mai bun prieten al angajatului sau al angajatorului?” 

Braşov: Inovaţie în programe de HR 

Evenimentul din 19 iunie 2014 de la Braşov a fost organizat, de asemenea, în 

parteneriat cu CDM şi a cuprins pe agendă prezentarea următoarelor proiecte: BCR - 

“NEXT - Reorganizarea retelei retail BCR din perspectiva de Resurse Umane”; Tuborg – 

“Sales Performance Management”; Zentiva Divizia Industrială – “Gândeşte în Stil 

Mare”.  

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-activitatea-hr-club-intalniri-regionale


Timişoara: Inovaţie în programe de HR 

Seminarul regional de la Timişoara a fost organizat în 

parteneriat cu CDM pe 16 septembrie 2014, iar în cadrul 

lui au fost susţinute prezentările: Tenaris Silcotub – “One 

hour walk through safety”; BCR Pensii – “Cheltuieli 

inteligente – cum reţinem angajaţii cheie în companie”.  

Piteşti: Inovaţie în programe de HR 

Un nou eveniment organizat în parteneriat cu CDM, 

seminarul de la Piteşti s-a desfăşurat pe data de 12 

noiembrie 2014. Agenda a cuprins prezentarea 

proiectelor: Unicredit Leasing Corporation - “UCL’s Got 

Talent”; Zentiva Divizia Industrială – “Gândeşte în Stil 

Mare”. 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-activitatea-hr-club-intalniri-regionale


Pe 25 februarie 2014, HR Club şi Universitatea StrathClyde Business School au organizat 

sesiunea specială cu tema “Introduction to Scenario Planning & Thinking and its 

Application to HR Management”, susţinută de Dr Ronald Michael Bradfield, decan 

asociat al Universităţii Strathclyde Business School şi director al campusului 

Universităţii Strathclyde Business School din Emiratele Arabe Unite.  

Sesiunea a oferit profesioniştilor din domeniul resurselor umane o imagine a viitorului 

profesiei lor şi o oportunitate de a explora rolurile pe care le vor juca, competenţele şi 

abilităţile necesare în cadrul organizaţiilor şi în profesia de HR în sine.  

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-sesiune-speciala-scenario-planning


În perioada 7-18 iulie 2014, HR Club a organizat a 8-a ediţie a şcolii de vară HR Club 

Next Generation. Succesul acestui proiect se sprijină pe participarea ca tutori a unor 

nume cu rezonanţă din domeniul resurselor umane, consultanţi, traineri şi practicieni 

din marile companii româneşti şi multinaţionale. Specialiştii în resurse umane le-au 

împărtăşit participanţilor din experienţa lor, prezentând studii de caz şi exemple de 

bune practici din organizaţiile din care provin, punând accent pe creativitate şi lucru în 

echipă.  

 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-scoala-de-vara-hr-club-next-generation-editia-viii


HR Club Next Generation în cifre:  

> peste 30 de candidaţi 

> 2 etape de selecţie: evaluarea CV-ului 

şi a eseului trimis de candidat; interviu 

susţinut la sediul HR Club sau telefonic 

> 15 participanţi selectaţi 

> 2 săptămâni pline de activităţi şi 

sesiuni de dezvoltare personală şi 

profesională 

> 16 tutori 

> 7 profesionişti în resurse umane (membri HR Club) care au evaluat proiectele celor 3 

echipe formate din câte 5 studenţi fiecare şi au ales echipa câştigătoare a invitaţiilor la 

Conferinţa HR Times din data de 30 octombrie 2014.  

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-scoala-de-vara-hr-club-next-generation-editia-viii


Am continuat şi în 2014 seria Întâlnirilor HR Partner, în care practicienii de resurse umane 

au ocazia de a asista la prezentări susţinute de membrii furnizori HR Club conţinând 

studii de caz, demo-uri şi rezultate ale unor cercetări.  

În total, 10 furnizori de servicii de resurse umane au susţinut prezentări în cadrul a 4 

Întâlniri HR Partner pe diferite teme. 

 

 

 

 

 

 

http://hr-partner.ro/pagini-intalniri-hr-partner


> Tehnologia – mâna dreaptă a HR-ului (14 mai 2014)  

> Tendinţe inovative în creşterea angajamentului şi în instruirea angajaţilor   

(23 septembrie 2014) 

> Temele momentului în dezvoltarea angajaţilor  (16 octombrie 2014) 

> Provocările HR-ului: retenţia angajaţilor şi sănătatea la locul de muncă   

(11 noiembrie 2014) 

 

 

 

 

 

 

http://hr-partner.ro/pagini-intalniri-hr-partner


Comunităţile de practică pe industrii, formate în anul 2013, şi-au continuat activitatea şi 

în 2014 prin întâlniri organizate la sediul HR Club (Casa HR-ului) pe diferite teme de 

interes pentru membri. 

Astfel, au avut loc întâlniri ale comunităţilor de practică din următoarele industrii: 

 

 

 

 

 

 

 

> Producţie 

> Bănci şi Asigurări 

> Telecom, IT&C şi BPO 

> Retail 

> FMCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La iniţiativa membrilor HR Club, în 2014 am organizat 3 întâlniri de tip Coffee Talk: 
 

 

> Social media pentru HR 

Pe 24 iunie, la iniţiativa ING Asigurări de Viaţă, membrii HR Club interesaţi de tema 

“Social media pentru HR” au schimbat opinii în cadrul unui Coffee Talk dedicat. 

Principalul scop al întâlnirii l-a constituit împărtăşirea de bune practici care includ social 

media şi înţelegerea potenţialului pe care acestea îl au pentru strategiile de HR.  

 

 

 

 

 

 

 

> Liceenii de astăzi. Între mit şi realitate 

Coffee Talk-ul din 9 octombrie 2014 a avut la bază studiul realizat de Şcoala de Valori şi 

Ipsos Research România cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale pe subiectul tinerilor 

de astăzi – studii, valori şi modele. Printre altele, întâlnirea şi-a propus să evalueze 

implicaţiile diferitelor tipologii de tineri asupra pieţei muncii şi a angajatorilor.  

 

 

 

 

 

 

 



> Întâlnire de consultare a angajatorilor privind certificatele de voluntariat  

Rolul întâlnirii Coffee Talk de pe 25 noiembrie 2014 a fost acela de a colecta punctele de 

vedere ale angajatorilor pentru a construi împreună un model de certificare a 

voluntariatului funcţional şi relevant atât pentru angajatori când recrutează, cât şi 

pentru voluntari când aplică. Întâlnirea a fost iniţiată de către Federaţia VOLUM - 

Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România.  

 

 

 

 

 

 

 



 

> Petrecerea de vară 

În seara de 17 iulie 2014, ne-am oprit din tumultul zilei pentru câteva ore într-un colţ de 

basm, la ceainăria Infinitea. Ingredientele petrecerii de vară au fost relaxarea, parfumul 

de tei, aroma de ceai şi povestea, toate înglobate sub umbrela tematicii “Alice in 

Wonderland”. 

 

 

 

 

> Petrecerea de Crăciun 

La Petrecerea de Crăciun HR Club 2014, am anticipat venirea sărbătorilor de iarnă cu 

surprize şi bunătăţi de sezon. Pe 11 decembrie, la sediul HR Club, participanţii au 

povestit împreună şi şi-au împărtăşit pasiunea şi entuziasmul pentru domeniul resurselor 

umane, în timp ce copiii s-au distrat la petrecerea complementară organizată de vecinii 

noştri de la Ikedoo.  

 

 

 

 

 

 

Membrii comunităţii HR Club au avut ocazia de a se 

cunoaşte mai bine, de a povesti despre iniţiative 

interesante şi de a-şi descoperi interese comune în 

cadrul întâlnirilor informale: 

http://www.hr-club.ro/ro/pagini-activitatea-hr-club-intalniri-informale


 

> Atelier Etica în Business 

Pentru că o parte dintre membrii HR Club ne-a transmis că etica în business este un 

subiect aflat pe agenda lor de discuţii, am găzduit o întâlnire dedicată acestei teme pe 

18 septembrie 2014. Evenimentul despre etica în afaceri a fost susţinut de fondatorii 

grupului "umanager": Septimiu Postelnicu, Silviu Hotăran, Steven van Groningen şi Wargha 

Enayati, patru idntre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai comunităţii de business din 

România.  

 

 

 

 

> Discuţie cu Mircea Toma despre “şansele nebunilor în companii” 

În discuţia de tip focus group de pe 10 iulie 2014, Mircea Toma a reprezentat organizaţiile 

din proiectul “Decid pentru mine! - Drepturi egale prin autoreprezentare pentru 

beneficiarii de servicii de sănătate mintală”, iar întâlnirea a avut ca scop obţinerea de 

date calitative despre percepţia angajatorilor privind potenţialul acestui grup special de 

persoane.  

 

 

 

 

 

 



Parteneri anuali HR Club 2014 

Parteneri de conţinut HR Club 2014 



Parteneri Conferinţa HR Times 

Partener principal Parteneri eveniment 

Parteneri media Suporteri 



Parteneri Gala Premiilor de Excelenţă HR Club 2014 

Parteneri premiu 

Parteneri media 

Parteneri eveniment 



Parteneri HR Club Next Generation 2014 

Parteneri proiect 

Parteneri media 



Cheltuieli 

    Echipa executivă 550.666  

    Furnizori curenţi (admin, 

operaţiuni etc.) 
218.086 

    Investiţii (sediu, IT&C) 8.910 

    Marketing & PR 41.493 

    Evenimente HR Club 574.712 

    Alte cheltuieli 91.749 

TOTAL CHELTUIELI 1.485.615 

  

  

  

  

550.666 

218.086 

8.910 41.493 

574.712 

91.749 

Venituri 

    Sponsorizări (evenimente) 249.965  

    Membership HR Club 568.327 

    Taxe participare evenimente HR Club 683.793 

    Alte venituri HR Club 8.831 

TOTAL VENITURI 1.510.916 

  

  

249.965 
8.831 

683.793 

568.327 











































Vă mulţumim! 


