
 

 
 
 
 
 
 
 

Metodologie de elaborare a 
politicilor de Resurse Umane în 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie, 2008 



 

 1 

 

 

Content 
 

 

1. IMPORTANŢA ŞI CONŢINUTUL POLITICILOR DE RESURSE UMANE ......................................... 2 

1.1. DEFINIREA POLITICII DE RESURSE UMANE ............................................................................................... 2 

1.2. IMPORTANŢA POLITICILOR DE RESURSE UMANE ...................................................................................... 3 

1.3. CONŢINUTUL POLITICII DE RESURSE UMANE............................................................................................ 3 

2. PROCESUL DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE A POLITICII DE RESURSE UMANE .......... 7 

2.1. PARTICIPANŢII LA ELABORAREA POLITICILOR DE RESURSE UMANE .......................................................... 7 

2.2. ETAPELE PROCESULUI DE ELABORARE A POLITICILOR DE RESURSE UMANE ............................................... 9 

3. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII POLITICILOR DE RESURSE UMANE 14 

3.1. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII POLITICILOR DE RESURSE UMANE ...................................................... 14 

3.2. EVALUAREA POLITICILOR DE RESURSE UMANE...................................................................................... 15 

INDICATORII UTILIZAŢI ÎN VEDEREA EVALUĂRII IMPLEMENTĂRII POLITICILOR DE RESURSE UMANE TREBUIE 

STABILIŢI ÎN CONFORMITATE CU NATURA DOMENIULUI POLITICII DE RESURSE UMANE. .................................. 16 

3.3. ACTUALIZAREA POLITICILOR DE RESURSE UMANE................................................................................. 16 

ANEXA 1: ..................................................................................................................................................... 18 

MODEL DE DOCUMENT UTILIZAT ÎN CADRUL POLITICILOR DE RESURSE UMANE............... 18 

ANEXA 2 ...................................................................................................................................................... 20 

EXEMPLE DE POLITICI DE RESURSE UMANE ................................................................................... 20 



 

 2 

 

1. Importanţa şi conţinutul politicilor de Resurse Umane  
 

Resursele Umane reprezintă cea mai importantă  valoare a oricărei autorităţi sau 

instituţii publice, o resursă strategică de realizare a scopurilor, în conformitate cu 

valorile declarate. Resursele umane reprezintă resurse strategice din două motive: 

 deţin un spectru larg de competenţe pe care le pot dezvolta şi actualiza; 

 reprezintă metode de combinare şi utilizare eficientă a tuturor celorlalte 

resurse. 

Pentru a administra această importantă resursă în conformitate cu valorile declarate 

ale instituţiei sau autorităţii publice respectând legislaţia relevantă în vederea atingerii 

unui nivel ridicat de eficienţă al activităţii, cu ajutorul unui corp de funcţionari publici 

profesional, stabil şi imparţial ar trebui elaborate îndrumări în vederea realizării 

managementului resurselor umane în cadrul organizaţiei, în orice moment şi în orice 

situaţie.   

 

1.1. Definirea politicii de Resurse Umane 

 

Scopul politicii de Resurse Umane este de a oferi îndrumări pe termen lung cu privire 

la aspecte referitoare la managementul Resurselor Umane în cadrul unei autorităţi 

sau instituţii publice, de a sprijini funcţionarii publici din funcţii de conducere în 

procesul de luare a deciziilor cu privire la aspectele curente de management al 

Resurselor Umane, de a aplica procedurile de management al Resurselor Umane şi 

de a respecta valorile de bază promovate de către respectiva organizaţie. 

Politicile de Resurse Umane reprezintă îndrumări cu privire la abordarea pe care 

autoritatea sau instituţia publică doreşte să o adopte în vederea gestionării resurselor 

umane pentru a asigura contribuţia la realizarea scopurilor strategice ale organizaţiei. 

Politicile de Resurse Umane definesc filozofia organizaţia, cu privire la modul în care 

resursele umane ar trebui abordate, iar din acestea derivă principiile pe baza cărora 

trebuie să acţioneze funcţionarii publici cu funcţii de conducere pentru a rezolva 

aspectele referitoare la Resursele Umane.  
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Politicile de Resurse Umane reprezintă puncte de referinţă pentru dezvoltarea şi 

implementarea practicilor şi procedurilor de management al Resurselor Umane şi 

pentru luarea unor decizii referitoare la funcţionarii publici din cadrul organizaţiei.  

Politicile de Resurse Umane trebuie diferenţiate de procedurile referitoare la Resurse 

Umane. În timp ce procedurile stabilesc etapele concrete prin care se realizează 

activitatea, politicile de Resurse Umane oferă îndrumări generalizate în vederea 

realizării activităţii. Procedura menţionează activităţile care trebuie realizate în 

conformitate cu politica.  

 

1.2. Importanţa politicilor de Resurse Umane 

 

Politica de Resurse Umane trebuie să aibă legătură cu misiunea şi scopurile  

strategice ale organizaţiei şi trebuie să susţină realizarea acestor scopuri. Această 

politică asigură de asemenea o abordare conformă cu valorile autorităţii sau instituţiei 

publice şi respectarea valorilor în momentul apariţiei unor probleme referitoare la 

funcţionarii publici.  

Politica de Resurse Umane reprezintă cadrul şi îndrumările de luare a unor decizii şi 

de promovare a egalităţii modului de tratament al angajaţilor unei organizaţii. Oferă 

îndrumări cu privire la modul în care managerii ar trebui să acţioneze în anumite 

situaţii şi asigură conformitatea acţiunilor funcţionarilor publici din cadrul organizaţiei 

cu cultura organizaţională. Politica de Resurse Umane sprijină de asemenea 

procesul de modelare a culturii organizaţionale, prin îndrumarea activităţilor în 

direcţia scopurilor, valorilor şi metodelor dorite 

 

1.3. Conţinutul politicii de Resurse Umane 

 

Politica de Resurse Umane poate fi considerată ca fiind o expunere generală a 

valorilor referitoare la resursele umane şi managementul acestora în cadrul autorităţii 

sau instituţiei publice. Principalele puncte ce derivă din aceasta pot fi detaliate în 

domeniile specifice de politică referitoare la aspectele extrem de importante din 

domeniul managementului Resurselor Umane, în prezent şi în viitor, pe termen 

mediu.  
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Valorile se vor referi la următoarele concepte: 

 Echitate: tratamentul egal şi corect al angajaţilor. Acest aspect include 

protejarea indivizilor de decizii incorecte luate de superiorii acestora, oferă 

şanse egale de angajare şi promovare şi susţine un sistem de salarizare 

echitabil.   

 Respect: se iau în considerare circumstanţele individuale în momentul luării 

unor decizii ce pot afecta perspectivele, securitatea sau respectul de sine al 

indivizilor. 

 Procesul de învăţare la nivel organizaţional: încredere în nevoia de a 

promova procesul de învăţare şi dezvoltare al membrilor organizaţiei, prin 

oferirea sprijinului necesar. 

 Performanţă: importanţa acordată procesului de dezvoltare a unei culturi 

orientată spre performanţe şi îmbunătăţiri continue; semnificaţia 

managementului performanţei ca metodă de a oferi un feedback corect 

funcţionarilor publici, cu privire la activitatea şi performanţelor acestora.  

 Calitatea vieţii profesionale: are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii 

profesionale prin creşterea nivelului de satisfacţie cu privire la activitatea 

prestată prin reducerea, pe cât posibil, a monotoniei la locul de muncă, 

creşterea nivelului de diversitate, autonomie şi responsabilitate, reducerea 

stresului şi asigurarea unui echilibru între viaţa personală şi viaţa profesională. 

 Condiţiile de lucru: garantarea unui mediu de lucru sănătos, sigur, accesibil 

şi plăcut. 

 Orientarea către beneficiari (orientarea către “client”): orientare către 

nevoile persoanelor, publicului, cetăţenilor, beneficiarilor, etc. cu care lucrează 

instituţia sau autoritatea publică. Orientarea către client poate fi utilizată şi la 

nivel intern, mai ales de către departamentele care au legături şi trimit 

informaţii şi documente altor departamente, considerate “clienţi interni”.  

   

Politica globală defineşte modul în care organizaţia îşi îndeplineşte 

responsabilităţile sociale pentru angajaţi, îndeplinind în acelaşi timp scopurile 

strategice prin intermediul resurselor umane. Este o expresie a valorilor şi 

convingerilor organizaţiei cu privire la modul de tratament al angajaţilor. Această 

politică poate fi exprimată doar în termeni generali, şi de aceea trebuie împărţită în 

politici specifice.  
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Politicile specifice ar trebui să acopere principalele domenii cu care se va lucra în 

vederea orientării resurselor umane în direcţia îndeplinirii scopurilor strategice ale 

organizaţiei. Acestea reprezintă domenii de activitate în managementul Resurselor 

Umane, care au prioritate în momentul respectiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniile alese pentru politicile specifice pot fi domenii bine definite de management 

al Resurselor Umane, cum ar fi de exemplu recrutarea şi selecţia, managementul 

performanţelor management, instruire şi dezvoltare, promovare, etc. sau aspecte în 

diagonală care afectează în totalitate sau parţial managementul Resurselor Umane, 

şi au o anume importanţă în realizarea scopurilor organizaţiei (de exemplu, şanse 

egale, satisfacţia angajaţilor, orientarea către client, echilibrul viaţă profesională – 

viaţă personală) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: 

 scopul strategic de reducere a costurilor necesită o politică referitoare la 

reducerea costurilor cu forţa de muncă 

 scopul strategic de creştere a calităţii serviciilor implică existenţa unei politici de 

dezvoltare în domeniul Resurselor Umane, managementului performanţelor  şi / 

sau orientării către client 

 

Exemple de domenii posibile pentru politicile specifice de Resurse Umane: 

 Şanse egale 

 Recrutare şi selecţie 

 Instruire şi dezvoltare 

 Orientarea către “client”  

 Recrutare şi stagiu 

 Retribuţii şi beneficii 

 Managementul performanţei 

 Managementul carierei 

 Relaţiile cu angajaţii 

 Comunicare internă 

 Satisfacţie, motivaţie şi angajament 



 

 6 

O politică de Resurse Umane prezintă îndrumări cu privire la realizarea activităţilor în 

domeniul respectiv, valorile care trebuie respectate şi tratamentul aplicat angajaţilor 

pe parcursul procesului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De exemplu, politica de recompense ar trebui să acopere aspecte precum: 

 Oferirea unui sistem de salarizare echitabil; 

 Salarizare egală pentru muncă de aceeaşi valoare; 

 Plata performanţelor, competenţelor, aptitudinilor sau contribuţiei; 

 Plata orelor suplimentare; 

 Oferirea unor beneficii angajaţilor; 

 Acordarea importanţei necesare stimulentelor non-financiare ce rezultă din 

recunoaştere, realizări, autonomie, oportunităţi de dezvoltare, etc. 
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2. Procesul de dezvoltare şi implementare a politicii de 
Resurse Umane  
 

Procesul de elaborare şi implementare a politicii de Resurse Umane a unei autorităţi 

sau instituţii publice are trei faze principale: 

A.) Pregătirea procesului prin colectarea de informaţii 

B.) Elaborarea politicii de Resurse Umane 

C.) Implementarea politicii de Resurse Umane 

 

Diagrama acestui proces este prezentată în Imaginea 1 de mai jos. 

 

2.1. Participanţii la elaborarea politicilor de Resurse Umane  

 

Procesul de elaborare a politicilor de Resurse Umane ale unei instituţii sau autorităţi 

publice implică mai mulţi participanţi din partea organizaţiei: 

 profesioniştii în Resurse Umane îşi asumă responsabilitatea pentru 

administrarea, coordonarea procesului de elaborare a politicii de Resurse Umane, 

colectează informaţii referitoare la managementul Resurselor Umane, 

organizează interviuri şi ateliere de lucru, elaborează propuneri de politici şi 

planuri de comunicare şi participă la procesul de comunicare; 

 managerii ierarhici şi de nivel mijlociu vor fi implicaţi în procesul de elaborare 

cu scopul de a colecta informaţiile relevante cu privire la nevoi şi probleme, dar şi 

în scopuri consultative, respectiv în cadrul procesului de comunicare în vederea 

diseminării politicii de Resurse Umane în rândul funcţionarilor publici; 

 funcţionarii publici angajaţi în cadrul organizaţiei pot reprezenta o sursă de 

informaţii cu privire la nevoi, aşteptări şi motivaţii; 

 top managementul va fi consultat cu privire la principalele valori, direcţii de 

orientare şi nevoi legate de activitatea de management al Resurselor Umane. 

Aceştia vor stabili de comun acord varianta finală a conţinutului politicii de 

Resurse Umane şi a planului de comunicare, la finalul procesului de elaborare; 
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 reprezentanţii sindicatelor funcţionarilor publici, dacă se consideră necesar, 

vor fi consultaţi pe parcursul procesului de elaborare a politicii de Resurse 

Umane. 

În timpul procesului de comunicare legat de politicile de Resurse Umane, principalii 

actori sunt departamentul de Resurse Umane şi managerii ierarhici.  

 
Fig. nr. 1: Procesul de elaborare a politicilor de Resurse Umane 

 

Legislaţie 

Analiza SWOT cu 
privire la Resursele 

Umane 

Consultarea 
reprezentanţilor 

sindicatelor 

Stabilirea principalelor 
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Resurse Umane, cu 
top managementul 

Elaborarea propunerii 
de politici în domeniul 

Resurselor Umane 

Revizuirea informaţiilor 
existente 

Politici 
publice 

Misiune, valori, 
scopuri strategice 

Regulamente 
interne 

Rezultatele 
sondajelor şi 
anchetelor 

Discuţii şi luarea unor 
decizii cu privire la 

propunerile de politici de 
către management 

Finalizarea politicilor 
de Resurse Umane 

Elaborarea planului de 
comunicare 

Stabilirea planului de 
comunicare cu top 

managementul 

Finalizarea planului de 
comunicare 

Comunicarea politicilor 
de Resurse Umane 

Consultarea managerilor 
şi funcţionarilor publici 
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2.2. Etapele procesului de elaborare a politicilor de Resurse Umane  

 

Parcurgând cele 3 etape principale ale elaborării politicilor de Resurse Umane, există 

mai multe posibilităţi de combinare a metodelor din cadrul fiecărei faze. 

Recomandarea este ca autorităţile şi instituţiile publice să utilizeze un proces în care 

responsabilitatea colectării informaţiilor, administrării şi coordonării procesului 

aparţine departamentului de Resurse Umane, iar implicarea top managementului se 

realizează în mod eficient din punct de vedere al timpului.  

 

A.) Pregătirea procesului: are ca scop colectarea tuturor informaţiilor relevante care 

trebuie luate în considerare în vederea elaborării politicilor de Resurse Umane.  

 

1. Revizuirea şi analizarea informaţiilor disponibile referitoare la managementul 

Resurselor Umane în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice  

Organizaţiile trebuie să recunoască faptul că sunt supuse presiunilor şi influențelor 

externe şi interne, care reprezintă constrângeri, în sensul în care acestea se bazează 

pe standarde ridicate de tratament al angajaţilor. Vor fi luate aşadar în considerare 

atât sursele interne cât şi sursele externe de informare.  

Activitatea este realizată de către departamentele de Resurse Umane, pe baza 

analizei documentelor (anchete, strategii, legislaţie, regulamente, etc.). Principalele 

surse de informare sunt: 

- politicile publice referitoare la Resursele Umane în administraţia publică (de 

exemplu, politica publică referitoare la instruirea şi dezvoltarea funcţionarilor 

publici, politica publică referitoare la reforma în administraţia publică) 

- legislaţia referitoare la managementul Resurselor Umane în administraţia 

publică (de exemplu, Legea 188/1999 republicată, cu privire la statutul 

funcţionarilor publici, Hotărârea de Guvern 611/2008 modificată prin Hotărârea 

de Guvern 1173/2008 referitoare la  dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

etc.) 

- misiunea, valorile şi scopurile strategice ale autorităţii sau instituţiei publice 

care au efect asupra definirii politicii de Resurse Umane şi influenţează 

domeniile specifice la care acestea ar trebui să se refere; 

- politicile existente, scrise şi nescrise, din cadrul organizaţiei;  
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- analiza referitoare la mediul extern. 

 

2. Analiza punctelor slabe şi a punctelor forte ale resurselor umane în cadrul 

organizaţiei  

Această analiză se realizează pe baza tehnicii analizei SWOT prin care se identifică: 

- punctele forte şi punctele slabe ale resurselor umane din cadrul organizaţiei; 

- oportunităţile oferite şi ameninţările reprezentate de către mediul extern, în 

procesul de administrare a resurselor umane. 

Rezultatul acestei analize ar trebui luat în considerare în momentul definirii 

principalelor domenii la care politica de resurse umane face referire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colectarea informaţiilor de la membrii organizaţiei  

Informaţiile pot fi colectate cu ajutorul tehnicilor verbale, cum ar fi de exemplu 

interviurile şi atelierele de lucru, de la managerii ierarhici, funcţionarii publici şi 

reprezentanţii sindicatelor funcţionarilor publici. Această activitate poate fi realizată 

pe baza anchetelor referitoare la atitudini şi satisfacţie, care reduce timpul alocat 

elaborării politicii de Resurse Umane, prin aplicarea metodei chestionarului. 

 

4. Obţinerea informaţiilor de la top manageri 

Părerile şi opiniile top managerilor cu privire la managementul Resurselor Umane pot 

fi colectate pe baza interviurilor sau atelierelor de lucru realizate de către 

profesioniştii în Resurse Umane. Această ultimă metodă permite top managerilor să 

Exemplu: 

 În cazul în care analiza SWOT identifică o ameninţare reprezentată de 

modificările mediului internaţional cauza ar putea fi existenţa unei politice 

specifice de Resurse Umane, cu privire la instruire, acordând prioritate 

limbilor străine, comunicării inter-culturale, managementului de proiect, 

tehnicilor creative, etc. 

 Acelaşi lucru se aplică în cazul în care analiza identifică o slăbiciune 

reprezentată de lipsa competenţelor necesare pentru cooperarea 

internaţională a resurselor umane; instruirea şi dezvoltarea vor fi, în acest 

caz, domeniile care vor fi incluse în politicile specifice de Resurse Umane. 
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stabilească de comun acord principalele domenii ale politicii specifice de Resurse şi 

conţinutul acesteia.  

 

B.) Elaborarea politicii de Resurse Umane: are ca scop elaborarea politicii de 

Resurse Umane şi a planului de comunicare. 
 

5. Analiza informaţiilor obţinute  

Departamentul de Resurse Umane sistematizează şi analizează informaţiile obţinute 

în timpul fazei anterioare.  În cazul în care există informaţii incoerente, sau lacune, 

profesioniştii în domeniul Resurselor Umane vor consulta din nou sursele de 

informaţii, în vederea completării şi verificării informaţiilor. 

 

6. Elaborarea primei propuneri de politică de Resurse Umane  

Pe baza informaţiilor colectate şi analizate, şi a domeniilor politicilor specifice de 

Resurse Umane stabilite de către top management, departamentul de Resurse 

Umane elaborează prima propunere de politică în domeniul Resurselor Umane. 

 

7. Elaborarea planului de comunicare  

Departamentul de Resurse Umane elaborează planul de comunicare, în vederea 

comunicării politicii de Resurse Umane funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau 

instituţiei publice. Aceasta poate face referire la diferite metode, şi poate include una 

sau mai multe etape de comunicare.  

 Una dintre posibilităţi este de a organiza o întâlnire cu toţi angajaţii 

organizaţiei. Întâlnirea ar trebui realizată de către un profesionist în domeniul 

Resurselor Umane, iar politica de Resurse Umane ca fi comunicată de către top 

management.  

 Dacă nu este posibilă reunirea tuturor angajaţilor în acelaşi timp, din cauza 

numărului ridicat de funcţionari publici, sau cerinţelor programului de lucru, 

comunicarea se va realiza în mai multe etape: politica de resurse umane se 

aplică la toate nivelurile ierarhice, fiecare manager având sarcina de a 

comunica această strategie subordonaţilor săi. 

Comunicarea realizată de manageri va include şi explicaţii oferite de către membrii 

departamentului de Resurse Umane. Comunicarea verbală ar trebui să fie 
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completată şi de comunicare scrisă, cum ar fi de exemplu comunicatele de presă 

interne, site-ul web al organizaţiei, etc.  

Comunicarea ar trebui să includă elemente precum: 

 Scopurile politicii de Resurse Umane; 

 Legătura acesteia cu scopurile strategice şi valorile organizaţiei; 

 Conţinutul politicii de Resurse Umane (domenii generale şi specifice); 

 Îndrumările de implementare în practică (proceduri conexe, reacţii în situaţii 

sensibile, etc.); 

 Unde se pot găsi răspunsuri la întrebările care apar în timpul procesului de 

implementare (de obicei departamentul de Resurse Umane şi / sau manualul 

de management al resurselor umane). 

 

8. Stabilirea politicii de Resurse Umane şi a planului de comunicare  

Propunerea de politici de Resurse Umane este comunicată la nivel de top 

management, funcţionarilor publici cu funcţii de conducere şi reprezentanţilor 

sindicatelor funcţionarilor publici (dacă se consideră necesar) pentru ca aceştia să 

poată face comentarii şi sugestii referitoare la această politică.  

În cazul în care nu s-a organizat un atelier de lucru cu top managerii în prima fază, în 

această fază a activităţii, este utilă organizarea unui atelier de lucru cu aceştia pentru 

a obţine acordul final cu privire la politica de Resurse Umane, în urma obţinerii 

sugestiilor din partea managerilor şi reprezentanţilor sindicatelor.  

Top managementul organizaţiei va stabili de comun acord şi va aproba politica 

detaliată de Resurse Umane şi planul de comunicare. 

 

9. Finalizarea politicii de Resurse Umane 

Pe baza sugestiilor funcţionarilor publici din funcţii de conducere şi discuţiilor / 

deciziilor luate la nivel de top management, profesioniştii în domeniul Resurselor 

Umane vor introduce modificările solicitate în politica de Resurse Umane. În cazul în 

care apar diferenţe sau contradicţii în sugestiile managerilor ierarhici şi opiniile top 

managementului, acestea vor fi discutate în timpul unui atelier de lucru, cu medierea 

unui profesionist în domeniul Resurselor Umane, sau cu top managementul. Opinia 

top managerilor dă o formă finală politicii de Resurse Umane. În cazul în care există 

divergenţe de opinie între managerii ierarhici şi top manageri, alegerea finală trebuie 

susţinută cu argumente pe parcursul procesului de comunicare.  
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C.) Implementarea politicii de Resurse Umane 

Politicile de Resurse Umane vor fi implementate în mod echitabil şi constant. 

Managerii ierarhici joacă un rol cheie în acest proces. Aceştia sunt responsabili cu 

implementarea politicilor de Resurse Umane. Membrii departamentului de Resurse 

Umane vor oferi îndrumare, sprijin, dar managerii ierarhici vor fi cei care aplică 

procedurile referitoare la managementul resurselor umane şi folosesc cel mai mult 

deciziile referitoare la subordonaţi.  

Rolul departamentului de Resurse Umane este de a comunica şi interpreta politicile, 

de a convinge managerii ierarhici cu privire la necesitatea acestora, de a îmbunătăţi 

calitatea managementului funcţionarilor publici şi, în cele din urmă, de a îmbunătăţi 

calitatea muncii şi nivelul de performanţă. Profesioniştii în domeniul Resurselor 

Umane vor oferi sprijin şi instruire managerilor ierarhici managerilor ierarhici în 

vederea implementării politicilor de Resurse Umane.  
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3. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor de 
Resurse Umane 
 

Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor de Resurse Umane este necesară 

din următoarele motive: 

 în vederea evaluării impactului politicilor de Resurse Umane, 

 în vederea evaluării rezultatelor implementării, 

 în vederea realizării unor îmbunătăţiri în domeniul politicilor de Resurse 

Umane, dacă este necesar. 

 

3.1. Monitorizarea implementării politicilor de Resurse Umane  

 

Monitorizarea implementării politicilor de Resurse Umane este atribuţia 

departamentului de Resurse Umane. Această activitate poate fi realizată în mod 

periodic (în fiecare an sau la fiecare doi ani) printr-o anchetă în rândul funcţionarilor 

publici cu funcţie de execuţie şi de conducere (o parte a întrebărilor vor fi diferite în 

funcţie de cele două grupuri). Această anchetă poate fi o parte a unui studiu de 

satisfacţie mai amplu, realizat în scopul evaluării impactului politicilor de Resurse 

Umane. Pe lângă anchete, profesioniştii în domeniul Resurselor Umane pot realiza 

interviuri cu funcţionarii publici în funcţii de conducere, care au ca scop stabilirea 

următoarelor aspecte: 

 Dificultăţile întâmpinate în procesul de implementare a politicii de Resurse 

Umane; 

 Care sunt elementele de care aceştia sunt mulţumiţi şi care sunt aspectele de 

care aceştia nu sunt mulţumiţi; 

 Care sunt elementele de care subordonaţii par să fie satisfăcuţi, şi elementele 

cu care aceştia par să nu fie satisfăcuţi; 

 Care sunt procedurile care par să nu fie conforme cu politica de Resurse 

Umane; 
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 Care au fost cele mai dificile situaţii cu care aceştia s-au confruntat şi pentru 

care politica de Resurse Umane a oferit sau nu îndrumări utile; 

 Care sunt domeniile de management Resurse Umane pentru care este nevoie 

de politici specifice de Resurse Umane. 

Angajaţii îşi pot de asemenea exprima nivelul de satisfacţie cu privire la politicile de 

Resurse Umane, în mod individual sau în grup. 

3.2. Evaluarea politicilor de Resurse Umane 

 

Politica de Resurse Umane poate fi evaluată sub două aspecte principale: 

 satisfacţia managerilor şi funcţionarilor publici cu privire la politicile de resurse 

umane; 

 rezultatele implementării politicii de Resurse Umane. 

 

În primul caz, rezultatul final va fi gradul de satisfacţie al funcţionarilor publici în 

funcţii de execuţie, respectiv în funcţii de conducere cu privire la politicile de Resurse 

Umane, şi aspectele care ar trebui îmbunătăţite sau domeniilor care ar trebui 

acoperite.   

 

În cazul celei de-a doua evaluări, este nevoie de o analiză mai complexă, în vederea 

observării şi măsurării rezultatelor implementării politicilor de Resurse Umane. 

Aceasta este o evaluare indirectă, deoarece elementele implementării, cum ar fi de 

exemplu calitatea procedurilor, sprijinul departamentului de Resurse Umane, 

competenţele manageriale ale funcţionarilor publici din funcţiile de conducere pot 

influenţa rezultatele implementării. Fiecare indicator va fi analizat în context, având în 

vedere factorii de influenţă, respectiv elementele care au legătură. 

 

  

 

 

 

 

  

De exemplu:  

Lipsa plângerilor cu privire la cazurile de discriminare ce apar pe parcursul 

procesului de management al resurselor umane (recrutare şi selecţie, mobilitate, 

participare la sesiuni de instruire, promovare, recompense) înseamnă că politica de 

Resurse Umane bazată pe şanse egale a fost implementată corect. În schimb, 

lipsa plângerilor se poate datora lipsei de proceduri sau unor proceduri foarte 

complicate, deci puţini funcţionari publici vor  iniţia o astfel de plângere. 
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Indicatorii utilizaţi în vederea evaluării implementării politicilor de Resurse Umane 

trebuie stabiliţi în conformitate cu natura domeniului politicii de Resurse Umane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Actualizarea politicilor de Resurse Umane 

 

Politicile de Resurse Umane ar putea necesita modificări de fiecare dată când apar 

schimbări majore în mediul intern sau extern al autorităţii sau instituţiei publice.  

 

Schimbările externe se referă la: 

 modificările referitoare la funcţionarii publici şi funcţiile publice incluse în 

politicile publice; 

 modificări aduse legislaţiei referitoare la managementul resurselor umane în 

administraţia publică; 

 modificări ale legăturilor interne ale autorităţii sau instituţiei şi / sau 

participarea la proiecte internaţionale care ar putea implice modificări ale 

priorităţii şi achiziţiei şi / sau dezvoltării unor competenţe noi. 

Modificările interne se referă la: 

 reorganizarea autorităţii sau instituţiei publice, încorporarea noilor activităţi; 

 modificări ale valorilor şi priorităţilor interne. 

 

Pe lângă aceste schimbări, impuse de modificările majore ale mediului, ar putea fi de 

asemenea necesară o reorganizare periodică (de exemplu, din cauza rezultatelor 

De exemplu: 

Implementarea politicii de Resurse Umane cu privire la recrutare poate fi 

evaluată prin: 

 Procentul de funcţionari publici angajaţi şi care rămân în organizaţie după 

perioada de stagiu / de probă; 

 Procentul de angajaţi noi, după un an de la exercitarea funcţiei ‘; 

 The structure of reasons for leaving during the internship/probation period; 
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anchetei referitoare la satisfacţie, prin intermediul căreia s-au identificat nemulţumiri 

referitoare la anumite aspecte ale politicii de Resurse Umane). Caracterul periodic de 

al revizuirii formale şi ajustării politicilor de Resurse Umane poate fi decis la nivel de 

top management în timpul procesului de elaborare a politicii de Resurse Umane, 

luând în considerare dinamica generală a domeniului de activitate al organizaţiei.  
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Anexa 1: 

Model de document utilizat în cadrul politicilor de Resurse 
Umane  

 

 

1. Introducere: definirea contextului general şi organizaţional al politicii de 

Resurse Umane. 

2. Scopul politicii de Resurse Umane: se va stabili pe baza obiectivelor 

strategice ale organizaţiei. Acesta trebuie definit în termeni generali, cu privire 

la ce trebuie realizat în vederea satisfacerii nevoilor organizaţiei şi nevoilor 

funcţionarilor publici din cadrul organizaţiei.  

3. Expunerea generală a politicii de Resurse Umane: principalele valori ale 

organizaţiei, referitoare la resursele umane, definirea semnificaţiei resurselor 

umane pentru organizaţie şi a modului în care aceştia contribuie la succesul 

organizaţiei. 

4. Principalele domenii ale politicii specifice de Resurse Umane şi definirea 

fiecărei politici specifice. Conţinutul politicilor de Resurse Umane specifice 

trebuie să fie consolidate şi coerente. Domeniile de activităţi nu trebuie 

analizate izolat ci în totalitate, având în vedere interdependenţele şi influenţele 

reciproce. Este necesară identificare unor oportunităţi de creare a sinergiilor 

între aceste domenii. Pentru fiecare politică specifică de Resurse Umane, pot 

fi stabilite proceduri de implementare, dar acestea nu trebuie prezentate în 

cadrul politicii de Resurse.  

5. Planul de comunicare a politicii de Resurse Umane 

6. Condiţiile şi persoanele responsabile cu actualizarea politicilor de Resurse 

Umane 

7. Metode de monitorizare şi evaluare a implementării. 

 



 

 19 

Doar primele 4 elemente vor fi publicate în documentele organizaţiei şi pe website. 

Restul elementelor vor fi utilizate de departamentul de management al Resurselor 

Umane. 
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Anexa 2 

Exemple de Politici de Resurse Umane 
 

Primul exemplu: Promovare şi mobilitate 

Organizaţia noastră are ca scop sprijinirea angajaţilor în vederea atingerii scopurilor 

profesionale prin oferirea unor şanse de promovare şi mobilitate. Unul din 

instrumentele organizaţiei pus la dispoziţia angajaţilor este publicarea internă a 

funcţiilor publice disponibile pentru promovare şi mobilitate. Această procedură 

permite funcţionarilor publici public să aplice pentru orice funcţie publică disponibilă 

pentru care aceştia îndeplinesc cerinţele sau pentru poziţii în cadrul altor 

departamente  sau altor instituţii sau autorităţi publice, ceea ce reprezintă o şansă de 

dezvoltare a dezvoltării carierei acestora.  

Şansele de angajare în interiorul organizaţiei se publică / postează periodic pe 

………………….. 

 

Al doilea exemplu: Dezvoltarea personalului 

Dezvoltarea personalului este o colaborare activă continuă între manageri şi 

personal. Funcţionarii publici din funcţii de conducere sunt responsabili cu 

îndrumarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a subordonaţilor, prin oferirea unor 

şanse de instruire, de mentorat şi feedback. Sprijinirea managerilor prin oferirea unor 

astfel de şanse pentru angajaţi, organizaţia oferă programe şi resurse care ajută 

funcţionarii publici să obţină specializări academice prin continuarea educaţiei şi 

sporirea competenţelor profesionale. Funcţionarii publici au o parte de 

responsabilitate pentru dezvoltarea proprie şi vor discuta cu superiorii cu privire la 

obţinerea unor avantaje de pe urma resurselor disponibile pentru dezvoltarea 

personală şi profesională. Managerii sunt sprijiniţi în această activitate de către 

departamentul de Resurse Umane, prin oferirea unor îndrumări cu privire la 

interpretarea procedurilor referitoare la dezvoltarea profesională, alegerea celor mai 

potrivite metode de dezvoltare şi, dacă este necesar, organizarea evenimentelor de 

instruire.  

Funcţionarii publici pot beneficia de şansele de dezvoltare profesională cum ar fi de 

exemplu ateliere de lucru şi seminarii pe baza propunerii / aprobării obţinute din 
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partea managerului ierarhic cu privire la coordonarea angajaţilor din departament şi 

costurilor. Activităţile de dezvoltare profesională aprobate se consideră în general ore 

de lucru. 

 

Al treilea exemplu: Politica referitoare la egalitatea de şanse 

Organizaţia nu permite discriminări pe motive de naţionalitate, vârstă, sex, orientare 

sexuală, handicap, stare civilă, religie. Nu se acceptă discriminări directe sau 

indirecte la locul de muncă, în special pe parcursul procesului de recrutare, instruire, 

dezvoltare, promovare, stabilirea şi plata drepturilor salariale şi beneficiilor.  

Discriminarea este directă atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil 

decât o altă persoană într-o situaţie comparabilă. 

Discriminarea este indirectă atunci când, intenţionat sau nu, se aplică o prevedere 

care dezavantajează persoanele pe baza rasei, naţionalităţii, sexului, orientării 

sexuale, vârstei, religiei sau stării civile sau anumitor handicapuri.  

 

Al patrulea exemplu: Politica de promovare  

Funcţionarii publici au drept şi acces la promovarea pe o treaptă superioară sau pe 

un grad superior, sau pe funcţii de conducere, în funcţie de cunoştinţele, 

competenţele şi performanţele acestora şi dacă îndeplinesc criteriile de promovare şi 

realizare a rezultatelor solicitate la examenul sau concursul de promovare. 

Organizaţia consideră ocuparea funcţiilor publice din surse interne ca fiind o primă 

etapă, prin promovare, în cazul în care condiţiile referitoare la competenţe sau 

calificări nu impun un nou proces de recrutare.  
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