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Abstract

Acest studiu are caracter exploratoriu și explicativ, propunându -și să realizeze o analiză
a modalității de abordare ale diferitelor aspecte ale managementului strategic al resurselor
umane in cadrul companiilor viticole. Obiectivele acestui studiu sunt indisolubil legate de faptul
că la ora actuală, companiile agricole din țara noastră au avut ca punct de plecare privatizarea
unor activități nestrategice, sau că mare parte a managementului de top din aceste organizații
sunt pregătiți in perioada comunistă iar practicile și instrumentele pe care aceștia le folosesc
sunt inveghite. Acest lucru are repercusiuni in cultura organizatorică, in aceleași sisteme de
salarizare, dezvoltare și motivare, iar productivitatea muncii este sub limita concurenților din
alte colțuri ale lumii. Singurul avantaj competitiv de până acum in Roma nia a fost nivelul scăzut
al salariilor, jonglarea legilor fiscale și des intalnita munca la negru.
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au răspuns la această intrebare, fapt ce denota
teoretice
privind
lipsa
cunoștințelor
managementul resurselor umane. Doar 18 au
putut asocia funcțiile departamentului de resurse
umane cu obiectevele strategice.
„Numărul de răspunsuri pe fiecare
obiectiv selectat de angajati”, doar 18 persoane a
putut identifica partial corect 3 obiective ce țin
de resursele umane, astfel raspunsurile
predominante au fost:
 Motivare – 5 personae
 Cresterea productivitatatii - 2 persoane
 Salarizare - 7 persoane
 Recrutare si selectie - 8 persoane
 Dezvoltare peronalului si de noi
competente acestuia - 7 persoane
Faptul că doar 60% din totalul
personalului chestionat a putut identifica 3
obiective este justificat prin lipsa studiilor
economice, majoritatea persoanelor cu funcții de
conducere fiind foști ocupanți ai unor poziții ce
presupunea cunoștințe tehnice, fiind de-a lungul
timpului promovați pe poziții administrative. De
asemenea majoritatea angajaților au absolvit
ultima forma de invatamant in perioada
comunista sau imediat după, când nu se punea
accentul pe disciplina resurselor umane. In acea
vreme majoritatea sarcinilor legate de
personal(salarizare, bonificare) erau indeplinite
de către contabili intreprinderilor.

METODELE DE COLECTARE A
DATELOR
Datele au fost colectate in cadrul firmei
S.C. Cotnari S.A. prin aplicarea unui chestionar
adaptat după cel utilizat in 1998 de către firma
de consultanţă Price Watherhouse & Co privind
strategiile de resurse umane. Pe baza acestuia
am
determinat
obiectivele
privind
managementul resurselor umane, aspecte legate
de recrutare, selecţie, atribuţii ale angajatilor.
etc.
Datele colectate cu ajutorul chestionarului au
fost analizate folosind ca metodă de prelucrare şi
analiză a datelor, analiza cantitativă prin
sistematizare(gruparea, seria, tabelarea, graficul,
diagrama). Datele colectate cu ajutorul
chestionarului au fost analizate folosind ca
metodă de prelucrare şi analiză a datelor analiza
cantitativă prin sistematizare(gruparea, seria,
tabelarea, graficul, diagrama).

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA
DATELOR
Chestionarul a cuprins 23 de intrebări ce
fac referire la strategiile implementate și a fost
aplicat unui eșantion de 30 persoane cu funcții
de conducere din cadrul companniei, urmând ca
in randurile următoare să prezint rezultatele
obținute in urma cercetării.

Intrebarea Nr. 2 Aveti in organizatie? cu
variantele de răspuns: A misiune stabilita; 2.
Strategie de firma; 3. Strategie de MRU
Răspunsuri la această intrebare au fost:

Intrebarea nr.1 Care sunt principalele 3
obiective privind MRU?
Procentajul celor care au raspuns la
intrebarea “Care sunt principalele 3 obiective
privind MRU?” , doar 60% dintre cei chestionați

A
B

Misiune stabilită
Strategie de firmă

C

Strategie de MRU

Da, scrisă

Da, nescrisă

Nu

Nu ştiu

12

14

1

3

3
1

23
16

1
3

3
10

Comform tabelului cei mai multi respondenți au
raspuns că exista o misiune, o strategie de firma
și o strategie de management al resurselor
umane, dar că aceastea sunt nescrise.
In ceea ce priveste misiunea firmei 14 persoane
au raspuns că exista o misiune dar că aceasta
este nescrisă, 12 au considerat că exista și că ea
este scrsisă, o persoana a a considerat că nu
exista și 3 persoane au ales opțiune nu știu,
neputând identifica o misiune in cadrul
organizației in care iși desfășoară activitatea.
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In ceea ce privește strategia de firma cei mai
mulți (23 persoane) au considerat că aceasta
exista și că ea nu este scrisă
Existența unei strategii de rsurse umane
a fost identificată doar de 17 persoane, 16
considerând ca ea este nescrisă și doar o
persoană a identificat-o ca fiind scrisă. Restul de
13 persoane ce au fost chistionate au afirmat că
nu au habar despre așa ceva in firma lor.
Aceste răspunsuri pot fi justificate, ca și
la intrebarea precedentă prin lipsa cunoștințelor
economice în randul angajaților angajaților și
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prin sistemul de management invechit pe care
compania Cotnari il practica.

răspunsurilor referitoare la implicarea de la bun
inceputa responsabilului de resurse umane
coincide cu numărul total al membrilor
directoratului. De aici putem trage concluzia că
departamentul de resurse umane este implicat
activ in implementarea strategiile, doar că
acestea nu sunt comunicate și restului de
angajați din companie.

Intrebarea nr. 3 Daca a existat o strategie a
firmei, responsabilul de la MRU a fost
implicat in dezvoltarea ei sub forma:
A. Consultare
B. Implementare
C. Nu a fost consultat
D. Implicat de la bun inceput
Intrebarea nr. 4 Daca exista o
Observăm că cele mai multe persoane
strategie de MRU, ea este stransformata in
(19)au considerat că responsabilul de la
obiective
si termen precise
pentru
Managementul resurselor umane a fost consultat
departamentul de personal?
cu privire la strategie, 13 au afirmat că acesta a
Rezultat:
fost implicat în procesul de implementare, 6 că a
DA - 13 persoane
fost implicat de la bun inceput și doar 2
NU – 6 persoane
persoane au ales varianta comform caruia acesta
Doar 19 persoane au răspuns pozitiv la
nu a fost consultat în nici un moment al
această intrebare, concizând cu numărul celor ce
implementării strategiei.
au răspuns la prima. Atfel putem afirma din nou
Raspunsurile la aceasta intrebare denotă faptul
că angajații nu au pregătire economică temeinică
că strategiile de resurse umane nu se regăsesc in
referitoare la managementul resurselor umane.
totalitate în strategiile generale de firmă. Faptul
că cei mai mulți au considerat că responsabilul
Intrebarea
nr.5
Cui
ii
revine
de resurse umane a fost implicat numai in
responsabilitatea
pentru
decizii
in
consultare poate fi justificat prin implicarea
urmatoarele domenii?
directorului de resurse umane in consiliul
Rezultat:
administrativ.
De
asemenea
numărul
Management de
Mng linie + consultant
RU + cons mng
linie
RU
linie
MRU
A. Plati si Beneficii
6
8
1
15
B. Recrutare si Selectie
10
12
2
6
C. Training si
dezvoltare
9
16
5
D. Relatii de munca
6
16
2
6
E. Sanatate - siguranta
7
15
1
7
F. Concedieri
13
12
5
G. Planificarea zilierilor
15
9
2
4
Media
responsabilitatilor
9.43
12.57
1.60
6.86
funcție a fost preluată de pe vremea vechii
Comform tabelului de mai sus “Media
organizări când ea era indeplinită de un singur
responsabilităților și valorile corespunzătoare”,
contabil.
legate
de
cele mai multe responsabilități
 recrutare și selectia – răspunsurile
și
resursele umane ii revin managerului de linie
angajaților conduc la fap tul că atât managerul de
a consultantului de resurse umane. De asemenea
linie(10 raspunsuri) cât și consultantul de resurse
putem afirma că responsabilitățile analizate, deși
umnae(12 răspunsuri) se ocupă in egală măsură
sunt caracteristice departamentului de resurse
de această sarcină. Răspunsul poate fi justificat
umane sunt puse in practică de diferiți
tot prin prisma marimii mici a companiei, nevoia
responsabili:
de noi recruți fiind semnalată de către manager
 plățile și beneficiile sunt in mare parte
și dusă la bun sfârșit de ambele persoane.
indeplinite de managerul de resurse umane –
 training și dezvoltare – responsabilii
fiind o companie cu dimensiuni reduse, plațile
acestei funcții sunt tot managerul de linie și
sunt efectuate de regulă de o singura persoană,
responsabilul de resurse umane, intrucât nevoia
in cazul nostru fiind vorba de managerul
de training și dezvoltare este semnalată de
departamentului de resurse umane. Această
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manager și pusă in pr actică sub supravegherea
departamentului de resurse umane
 Relatii de muncă – ca și la funcția
precedentă, tot managerul de linie și
responsabilul de resurse umane se ocupă de
această responsabilitate, intrucât fiecare manager
iși urmărește oamenii din subordine și
acționează in scopul imbunătățirii lor alături de
responsabilul de la resurse umane.
 sanatatea și siguranța – este in
responsabilitatea departamentului de resurse
umane intrucât aceștia veghează la buna
desfășurare și in condiții de siguranță a
activităților firmei.
 concedieri – Ca și in cazul recutării și
selecției funcția privind concedierile din cadrul
firmei este pusă in rsponsabilitatea managerului
de linie ce semnalează problemele privind
Variante de raspuns
A crescut
A. Plati si Beneficii
5
B. Recrutare si Selectie
21
C. Training si dezvoltare
16
D. Relatii de munca
16
E. Sanatate - siguranta
9
F. Concedieri
11
G. Planificarea zilierilor
4
Notele obtinute
11.71

comportamentelor ce impun concedierea unui
angajat, urmând ca responsabilul de resurse
umane să analizeze datele oferite de manager.
De asemenea responsabilul cu resursele umane
are sarcină principală, urmărirea evoluției
productivității muncii intervenția in caz de
probleme.
 Planificarea
zilierilor
–
este
responsabilitatea managerilor de linie intrucât
aceștia in funcție de volumul de muncă iși
planifică numărul de oameni necesar ducerii la
bun sfârșit a activităților viticole

După cum se observă in tabelul de mai
sus, notele acordate de căte angajați cu privire la
responsabilitățile managerilor privind funcțiile
de resurse umane enunțate sunt relativ apropiate
în ceea ce privește faptul că aceste au crescut
sau că sunt la același nivel. faptul că o parte din
angajați consideră că acestea au crescut se
datoareaă restructurii sarcinilor din cadrul
organizației in lupta reducerii costurilor din
perioada de declin economic. Astfel managerilor
de linie li s-a permis intreprinderea unor acțiuni
ce țin strict de departamentul pe care il conduc.
Mulți angajați consideră că responsabilitățile
sunt la același nive l ca acum trei ani datorită
faptului că nu toate departamentele au avut parte
de schimbări la nivel de structura.

Rezultat:
DA - 28 de persoane
NU - 2 persoane
NU STIU - 0 persoane
28 de persoane au răspuns afirmativ in
momentul in care au fost chestionați cu privire la
existența unui sistem de evaluare a
performanțelor departamentului de resurse
umane și numai 2 au negat existența unui astfel
sistem. Numărul mare de răspunsuri afirmative
se
datorează
faptului
că
evaluarea
departamentelor este o practică uzuală in cadrul
companiei, considerând că același tratament se
aplică in toată organizația.

Intrebarea 7. Este Evaluata performanta
departamentului de resurse umane?
A. Numarul de angajati raportat la personalul managerial
B. Costul functiilor personale pe angajat
C. Numarul de recruti
D. Numarul celor pregatiti/ perfectionati
E. Performanta raportata la buget
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Intrebarea
nr.
6
Responsabilitatea
managementului de linie s-a modificat in
ultimii ani astfel:
Rezultatul:
La fel
8
9
13
12
19
14
25
14.29

A descrescut
17
1
2
2
5
1
4.67

Intebarea 8. Daca da, care dintre criteriile
următoare sunt folosite?
Rezultatul intrebării:
DA
8
13
25
28
23

NU
20
15
3
0
5
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F. Performanta raportata la obiective
G. Feedback-ul de la manageri

7
21
28
0
departamentului. In general angajații privesc
resursele umane desfășurare a activității, fără a
pune accent pe eficientizarea acesteia in scopul
creării unui avanataj competitv. Singura
intervenție a managementului cu privire la
resursele umane este de reducere a
recompenselor și a numărului de angajați.
Singurii manageri de linie, ce pot raporta
performanța departamentului de resurse umane
la obiectivele firmei, sunt cei de la
departamentele de marketing și vânzări intrucât
ei asociază performanța unui director zonal cu
veniturile realizate din incasări. Un angajat care
vinde bine și iși realizează target -urile, ajută și la
indeplinrea obiectivelor privind vânzările
companiei.

Referitor la creiteriu „Numărul de
angajați raportat la personalul managerial” 8
persoane din 28 au răspuns că acest criteriu este
luat in considerare atunci când se efectuează
evaluarea performantețelor departamentului de
resurse umane, iar 20 au răspuns contrariul.
Numărul mic de asemenea afirmații se datorează
faptului că sistemul de evaluare și gestiune al
angajaților este unul primar, de contabilitate,
persoana insăcinată cu această activitate având
ca activitate de bază recrutare, selecție și
salarizare a personalului firmei.
Criteriul „costul funcțiilor personale pe
angajat” s-a bucurat de un număr mai mare de
răspunsuri afirmative, 13 din totalul de 28. Acest
lucru se datorează sarcinii responsabilului de
resurse umane de a calcula costurile ce revin
Intrebarea Nr.9 Se ocupă cineva din firma
fiecărui zilier pentru munca pe care aceștia o
dumneavoastră la planificarea resurselor
desfășoară in vie.
umane?
Varianta „Numărul de recruți” a fost
Rezultatul întrebării
aleasă de 25 de persoane, ca fiind un criteriu in
DA - 30 de persoane
evaluarea departamentului de resurse umane
NU - 0 persoane
ca
acestă
sarcină
este
intrucât conștientizează
La această intrebare toti cei chestionați
una de bază in munca pe care departamentul o
au răspuns afirmativ la intrebarea privind
desfășoară.
existanța unui responsabil cu planificarea
„Numarul celor pregatiti/ perfectionati”
resurselor umane in cadrul societății comerciale
a fost ales de toate persoanele chestionate,
Cotnari. Adesea forța de muncă este planificată
deoarece instruirea angajaților s-a efectuat sub
cel mai frecvent la nivelul fermelor unde, șefii
supravegherea atentă a responsabilului de
acestora iși calculează in funcție de suprafața și
resurse umane, acesta stabilind impreună cu
activitatea ce trebuie desfășurată in vie, numărul
managerul general și cei de linie domeniile in
optim de zilieri. De asemenea și departamentele
care s-au implementat programele de
de vânzări și marketing iși planifică necesarul de
perfecționare.
oameni pentru a putea face față cererilor de pe
„Performanța raportată la buget” a fost
piață. Mai mult, perioadele de vârf, cum ar fi cea
aleasă ca fiind folosită in evaluare
de
vară
sau
cea
a
sărbătorilor
ște
ște)
necesită
departamentului intrucât acesta stabile
importante(Craciun, Sfintele Pa
prețurile pentru fiecare muncă realizată de
suplimentarea personalului in sectoare precum:
zilieri, și economiile ce se pot realiza cu ajutorul
îmbutelierea, vânzarea, logistica etc
reducerilor cu personalul.
Referitor la criteriul „Performanța
Intrebarea Nr. 10 Daca da, se utilizeaza una
raportată la obiective” doar 7 persoane au
sau mai multe din metodele urmatoare?
considerat că este o metodă optimă de evaluare a
Rezultatul intrebării:
Variante de răspuns
Nr. persoane
A. Recrutarea pentru a mentine procentele actuale de RU
15
B. Prognoze privind competentele viitoare
25
C. prognoze privind vanzarile/ afaceri sau servicii
13
D. Analiza pietii muncii
8
E. Altele:
16
planificarea resurselor umane este prognoza
În urma analizei tabelului de mai sus, se
privind competențele viitoare, cu 25 de
poate afirma că principala metodă urmărită in
răspunsuri. Următoarele opțiuni ale angajaților
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au fost recrutarea cu scopul menținerii
procentelor actuale de resurse umane(15
răspunsuri) și prognozele privind vânzările(13
răspunsuri). Dintre cei intervievați doar 16 au
ales și alte merode precum: prognoze privind
volumul de muncă in vie, prognoze privind alte
activități conexe. In urma acestor răspunsuri
putem presupune o limpsa din companie au
nevoie de angajați mai experimentați și mai
competenți pe anumite posturi. Lipsa de
cunoștințe și abilități se poate observa si din
A. Schimabrea managerilor
B. Profilul varstei
C. Calificarile si salariile
D. Absenteismul
Din tabelul de mai sus putem afirma că
in procesul de planificare a resurselor umane,
principalele date necesare decizii sunt
absenteismul cu 30 de răspunsuri, calificările și
salariile, 28 de răspunsuri și profilul vărstei, cu
23 de răspunsuri. Numărul mic de răspunsuri
acordate variantei „Schimbarea managerilor”
poate fi justificat prin prisma faptului că
majoritatea managerilor din companii sunt și
acțioanri. De asemenea opțiunile angajaților cu
Recrutare
A. Persoane cu dizabilitati
0
B. Femei
17
C. Persoane din minoritatile etnice
11
Potrivit datelor din tabelul de mai sus putem
afirma că:
 se observă o creștere a recrutării privind
femeile și persoanele din minoritățile
etnice in ultimii ani;
 la nivel de pregătire doar femeile au
beneficiat
de
instruire
datorită
schimbărilor demografice și egalității
de șanse;
 tot femeile au avut parte de promovare
de-a lungul ultimilor 3 ani;
A. 1 an sau mai putin
B. Mai mult de 1 an pana la 2 ani
C. Mai mult de 2 ani
D. Nici o planificare
Din analiza datelor prezentate în tabelul
de mai sus, putem afirma că la nivelul
companiei Cotnari planificarea resurselor umane
de realizează de regulă anual(18 răspunsuri
pentru această opțiune). Putem presupune aici
118

răspunsurile precedentelor intrebări unde s-a
subliniat faptul că angajații sunt depășiți in
privința cunoștințelor economice, a unei bune
colaborări, in procesul de eficientizare a
resurselor uamane.
Intrebarea Nr. 11 Va intereseaza si folositi
date din următoarele categorii despre
resursele umane pentru planificare?
Rezultatul intrebării:
DA
NU
4
26
23
7
28
2
30
0
privire la acestă intrebare prezintă lipsa de
calificare și varsta innaintată a personalului
firmei.
Intrebarea Nr. 12 Ca raspuns la schimbarile
demografice, la egalitatetea de sanse sau la
schimbarile rapide ale competentelor,
monitorizati daca au aparut modificari de
efectve cu privire la recrutare sau promovare
in ultimii 3 ani de activitate
Rezultatul intrebării
Pregatire
Promovare
Nu stiu
0
0
30
16
3
14
0
0
19
 cei mai mulți angajați nu corelează
schimările demografice, egalitatea la
șanse sau schimbările rapide de
competențe cu recrutarea, pregătirea și
promovarea persoanleor cu dizabilități, a
femeilor sau a persoanlor din
minoritățile etnice.
Intrebarea Nr . 13 Cu cat timp va planificati
necesarul de personal?
Rezultatul intrebării:
18
6
4
2
este vorba despre planificarea zilierilor, in cazul
celorlalte persoane, necesarul de timp fiind mult
mai mare. Ținând cont de eșantionul pe care s -a
aplicat chestionarul(persoane cu funcții de
conducere), putem de asemenea presupune că
persoanele din top managementul companii au
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ales o perioadă relativ mai mare necesară
planificării, atenția lor fiind orientată spre
persoane calificate in vederea ocupării unor
funcții inalte in companie. Numărul răspusurilor
acordate variantelor B și C este relativ apropiat
de numărul membrilor directoratului.
A. Nu exista sistem de informatii despre personal
B. Performantele individuale ale angajatilor
C. Plati si venituri administrative
D. Absente si demisii
E. Planificare puterilor umane
F. Recrutare si selectie
G. Pregatire si dezvoltare
H. Performante
I. Evaluarea joburilor
Rezultatelor prezentate în tabel denotă
lipsa unui sistem electronic modern a
funcțiilor
resurselor
umane.
evidențelor
Majoritatea variantelor alese de angajați performanțele individuale ale angajaților, plațile
și veniturile, perfomanța absențele și demisiile –
fac parte din funcțiile unui sistem modern de
Manageri
A. Din interior prin promovare
25
B. Publicitate la ziar
0
C. Prin pile, relatii
0
D. Agentii guvernamentale
0
E. Firme private de recrutare
0
F. Internet
2
G. Ucenicia la locul de munca
13
H prezentarea firmei in scoli univ
0
In urma analizei tabelului cu răspunsuri, s-au
tras următoarele concluzii:
 Metodele de recrutare: „publicitate la
ziar”, „pile și relații” și „firme private de
recrutare” nu s-au folosit niciodată in cadrul
companiei Cotnari.
 recrutarea prin promovarea din interior a
angajaților este cea mai des intalnită formă de
recrutare folosită pentru manageri, inregistrând
25 de răspunsuri, fiind apoi urmată de ucenicia
la locul de muncă cu 13 răspunsuri. De
asemenea s-au mai făcut recrutări cu ajutorul
internetului, dar foarte rar, doar 2 persoane
completând această variantă.
 recrutarea tehnicienilor este adesea
realizată prin promovarea din interior,
inregistrând 18 răspunsuri și prin ucenicia la
locul de muncă(23 răspunsuri) și prezentarea
firmei in școli sau universități(21 răspunsuri).

Intrebarea nr. 14 Care dintre functiile de
resurse umane / personal fac parte din
sistemul de baza computerizat?
Rezultatul intrebării:
0
21
30
30
0
8
0
25
0
contabilitate. Aceste funcții se regăsesc in statul
de plată emis de contabil lunar.
Intrebarea nr. 15 Ce metode de recrutare a
resurselor umane se utilizeaza frecvent in
firma dumneavoastra pentru a gasi oamenii
potriviti?
Rezultatele intrebării:
Tehnicieni
Administrativ
Executanti
18
26
0
0
0
0
0
0
0
0
5
16
0
0
0
0
7
0
23
0
28
21
16
17
 personalul administrativ este recrutat cel
mai des prin promovarea din interior(26
răspunsuri) și prin prezentarea firmei in scoli si
universități(16 răspunsuri). Rareori firma a
recurs la agenții guvernamentale(5 răspunsuri) și
internet(7 răspunsuri).
 principala metodă de recrutrare a
executanților este ucenicia la locul de muncă,
inregistrând 28 de răspunsuri, fiind urmată de
metodele de prezentare a firmei in școli și in
agențiilor guvernamentale, cu 17 , respectiv 16
răspunsuri.
Motivul folosirii acestor metode de către
companie pentru recrutarea managerilor este
justificat prin prisma faptului că angajații cu
vechime din companie, cunosc procesele interne
mult mai bine și se pot adapta mult mai ușor la
noile cerințe.
Tehnicienii companiei sunt adesea
recrutati de pe bancile universitatilor, urmând
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ca pe parcurs să fie promovați pe funcții mai
intalte. Ca și în cazul tehnicienilor, personalul
administrativ este recrutat in mare parte de pe
băncile școlilor și universită ților, fiind la
inceput simpli executanți, urmând ca după
primii ani să fie promovați, in funcție de merite
pe posturi ce presupun mai multe cunoștințe și
aptitudini. Exceptii fac cazurile in care
compania are nevoie de oameni experimentați,
prin
recrutați
intermediul
agențiilor
guvernamentale.
A. CV
B. Interviul
C. Testare psihologica
D. Teste de aptitudine
E. Firme de selectie
G. Formular de candidature
Comform tabelului, cele mai des
intalnite instrumente de cercetare utilizate de
Cotnari S.A. sunt Curiculum Vitae (30 de
răspunsuri), interviul (30 de răspunsuri) și testul
de aptitudini (30 de răspunsuri).
Intrebarea Nr. 17 Se realizeaza evaluarea
sistematica a nevoilor de instruire?
Rezultatul intrebării:
DA – 0 persoane
NU – 22 persoane
NU ȘTIU – 8 persoane
A. Afaceri / management
B. Computere si IT
C. Mediu si sanatate
D. Productie
E. Marketing si vanzari
F. Resurse Umane
G. Servicrea clientilor
H. Limbi straine
I. Altele
Referitor la numărul de traininguri și
instruiri pe care persoanele cu funcții de
conducere doresc să le organizeze in cadrul
organizației cei mai mulți au ales cele legate de
și
marketing
și
producție(16răspunsuri)
vânzări(10răspunsuri). Aceste două prim
variante primează intrucăt compania a intreprins
o serie de modernizări cu scopul creșterii
calității și capacității de producție. Cum scopul
urmărit prin mărirea capacității de producție este
vânzarea produselor, compania intențioaneză să
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In ceea ce privește executanții firmei
aceștia sunt recrutați fie de pe bancile școlilor
profesioanle, sau a liceelor cu profil, fie prin
ucenicia la locul de muncă, pentru a putea fi
formați in funcție de nevoile companiei. De
asemenea, se recutează persoane experimentate
cu ajutorul agențiilor guvernamentale.
Intrebarea Nr.16 Ce instrument de selctie a
resurselor umane se utilizeaza frecvent in
firma dumneavoastra?
Rezultatele intrebării:
30
30
0
23
0
0
Putem concluziona că in cadrul
companiei Cotnari nu se realizează o evaluare
sistematică a nevoilor de instruire, sau dacă se
practică, angajații nu au habar despre acest
aspect. Putem astfel presupune că există o lipsă
de comunicare la nivelul întreprinderii cu privire
la obiectivele propuse, sau că acestă strategie se
realizează haotic, doar in momentele in care
chiar este nevoie creșterea cunoșt ințelor și
aptitudinilor angajaților
Intrebarea Nr. 18 Ce traininguri / instruiri
veti organiza in urmatoriii 3 ani?
Rezultatul intrebării:
3
0
2
16
10
5
7
0
1
achiziționea
iși
ze cunoștințe, capacități și
aptitudini noi in această direcție.
Alte domenii in care s-ar dori
organizarea de traininguri și instruiri sunt
servirea clienților(7 răspunsuri), resurse
umane(5 răspunsuri), afaceri/ management(3
răspunsuri) și mediu si sănătate (2 răspunsuri).
Aceste domenii sunt oarecum inrudite cu cele
prezentate mai sus, putând astfel afirma că
societatea dorește imbunătățirea personalului și a
performanțelor intergii societăți, punctele de
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start ale acestui proces fiind producția, vânză rile
și marketingul.
Intrebarea nr. 19 Practica companiile viticole
din romania managementul strategic al
resurselor umane prin utilizarea sistemelor
de resurse umane performante?
Rezultatul intrebării:
DA - 6
NU - 24
Faptul că doar 6 angajați din cei 30
chestionați din cadrul companiei Cotnari
consideră ca in companiile viticole din Romania
se practică un management strategic al
resurselor umane prin utilizarea sistemelor de
resurse umane performante, denotă faptul că

informațiile referitoare la imp lementare acestor
sisteme circulă numai la nivel inalt, și că
accentul in acest domeniu nu se pune pe
formulare de strategii ale resurselor umane și
implementarea acestora alături de strategiile
generale ale firmei.
Comparând rezultatele acestei intrebări
cu
studiul
prezentat
in
subcapitolul
Managementul Strategic al resurselor umane in
companiile viticole din Australia, observăm că
Intrebarea Nr. 20 Care sunt legaturile dintre
folosirea acestor sisteme și practicile de
resurse umane folosite de firme?
Rezultatul intebării:

A.Nu exista nici o legătură

0

B.Prin folosirea sistemelor de resurse umane creşte productivitatea muncii

21

C.Prin folosirea sistemelor de resurse umane creşte motivaţia, angajamentul şi
devotamentul angajaţilor
D.Ajută în luare deciziilor de către managerii de top

18
10

E. Nu ştiu

2

Rezultatul intrebării:
Intrebați cu privire la legăturile ce se
DA – 28 persoane
stabilesc între sistemele și practicile de resurse
NU – 2 persoane
umane, 2 dintre subiecții chestionați au răspuns
Referitor la acestă intrebare 28 de
că nu știu să existre vreo asociere, restul
persoane din totalul de 30 au asociat utilizarea
considerând că legăturile se observă la nivelul
sistemelor de resurse umane cu valorile de ieșire
șterii
productivității(15
răspunsuri),
a
cre
a companiilor(profitabilitate, vânzări)
motivației, angajamentului și devotamentului
angajaților(16 răspunsuri) și ajută în procesul
Intrebarea Nr. 22 Care este legătura dintre
decizional (8 răspunsuri).
firmele viticole şi instituţiile statului in
Intrebarea Nr. 21 Există legături între
termeni de contacte şi reglementări?
Rezultatul intrebării:
utilizarea sistemelor de resurse umane
performante
şi valorile de ieşire a
companiilor(profitabilitate, vânzări)?
A. Nu există nici o legătură
0
B. Acţiuni de suport legal
19
C. Realizează legătura dintre companii şi instituţiile europene
23
D. Instituţiile statului prin legile elaborate stimulează angajarile
0
E.Nu ştiu
2
La această intrebare respondenții au
stabilit că legăturile ce se stabilesc între firmele
CONCLUZII
viticole și instituțiile statului in termene de
contacte și reglementări sunt la nivelul
Se impune implementarea in cadrul
suportului legal(19 răspunsuri) și al asigurării de
companiile agricole din România, a unui sistem
unor legături intre companii și instituțiile
de management al resurselor umane in scopul
europene. Așadar statul poate avea un rol
creșterii productivității muncii, angajamentului
benefic in buna desfășurare a activităților
și devotamentului personalului. O mare parte ar
companiilor viticole, dar poate inhiba noile
putea considera că sistemul informatic contabil
angajări.
este insăși un sistem de resurse umane, ceea ce
este fals. Principalele atribuții ale responsabililor
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de resurse umane sunt cele de salarizare,
recrutare, selecție și supraveghere, fără ca aceste
să fie clar formulate și aliniate strategiilor
generale ale firmei. Comform chestionarului
analizat departamentul de resurse umane al
companii urmărește strategia de motivare prin
recompensare și cea de evaluare și control,
lipsind cu desăvârșire o strategie menită să
dezvolte noi cunoștințe angajaților prin
implementarea unor programe de instruire și
training. Instruirea in cadrul companiei Cotnari
se face numai atunci când situația o impune.
Societatea comecrială Cotnari nu
utilizează nici un sistem de management formal.
Strategiile departamentului sunt implementate
ad hoc, fără o evaluare precedentă a mediului de
afaceri. Formularea și implementarea acestora se
fac din mers, urmând ca performanța să fie
măsurată atât pe parcursul cât și la sfârșitul
procesului de implementare doar din punct de
vedere financiar. Sistemele de recompensare și
bonusare nu sunt gândite strategic, intrucât
majoritatea angajaților sunt și acționari ai firmei.
Astfel bonusarea lor depinde de munca
întregului colectiv și de condițiile economice
externe companiei. Toate strategiile de
management al resurselor umane se găsesc sub o
formă sau alta la nivelul companiei, fără ca
conducerea companiei să conștientize acest
aspect. Singura problema ar fi faptul că nu sunt
formulate și implementate pentru a se obține un
avataj competitiv pe piață, ci doar pentru a
și
continuitatea
asigura
supraviețuirea
intreprinderii.
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