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Rezumat. Creşterea competitivităţii unei firme este strâns legată 
de dezvoltarea la nivelul acesteia a unui management strategic al 
resurselor umane. O astfel de tendinţă a apărut ca răspuns la 
dinamizarea mediului, majoritatea organizaţiilor incluzând funcţiunea de 
resurse umane în strategia globală, în baza faptului că resursele umane 
pot influenţa în mod hotărâtor succesul unei organizaţii. În aceste 
condiţii, principala preocupare a entităţilor este aceea de a localiza şi 
identifica resursele umane care să le asigure avantajul competitiv într-un 
mediu internaţional. În condiţiile amplificării procesului de globalizare, 
resursele umane trebuie abordate ca investiţii; organizaţiile care vor 
considera capitalul uman ca un cost impus de activitatea desfăşurată vor 
avea şanse de reuşită foarte mici. 
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Introducere 
 
Intensificarea competiţiei la nivel internaţional, ca rezultat al amplificării 

procesului de globalizare şi progresele înregistrate în administrarea resurselor 
umane ne determină să recunoaştem rolul important al managementului 
resurselor umane ca fiind unul dintre cei mai importanţi factori ai succesului. 
Este cunoscută influenţa unor factori asupra dezvoltării internaţionale a unei 
companii, ca de exemplu: diversitatea culturală, migraţia internaţională a forţei 
de muncă, dezvoltarea relaţiilor de piaţă şi a concurenţei într-un cadru 
internaţional etc. Aceasta a avut ca efect imediat intensificarea eforturilor 
entităţilor în vederea pregătirii propriilor angajaţi şi a familiilor acestora, 
evidenţiind astfel faptul că explorarea dimensiunilor internaţionale ale activităţii 
de resurse umane a devenit, la nivelul entităţilor multinaţionale, una dintre cele 
mai importante activităţi ale departamentului de resurse umane. 

Există însă un dezechilibru, aparent, între concentrarea eforturilor către 
internaţionalizarea activităţilor de resurse umane şi atenţia acordată acestui 
fenomen, accentul fiind pus pe prima dintre cele două componente. 
Internaţionalizarea activităţilor entităţilor şi instituţiilor de învăţământ, ca 
rezultat al procesului de globalizare, vor avea la rândul lor ca principal efect 
accentuarea conţinutului şi importanţei managementului internaţional al 
resurselor umane. Numărul din ce în ce mai mare al conferinţelor şi al 
seminariilor pe tema internaţionalizării activităţilor managementului resurselor 
umane, concomitent cu intensificarea eforturilor în această direcţie, 
demonstrează atenţia sporită acordată acestui domeniu de către specialişti, 
manageri, cercetători şi chiar studenţi, în aceeaşi măsură. Poate cea mai 
importantă recunoaştere a acestor tendinţe o reprezintă aplicarea 
managementului internaţional al resurselor umane la nivelul cât mai multor 
companii. Tendinţele de internaţionalizare a activităţilor entităţilor sporesc 
atenţia acordată în special activităţilor departamentului de resurse umane, ca 
unul dintre factorii cheie de asigurare a succesului.  

Putem afirma că asistăm în ultimul timp la o creştere a importanţei 
compartimentelor de resurse umane, la nivelul entităţilor în special, ca rezultat 
al schimbărilor rapide înregistrate în mediul extern. Evoluţiile demografice şi 
ale forţei de muncă, condiţiile economice mondiale, cadrul legislativ, 
dezvoltarea tehnologică sunt provocări cărora entităţile trebuie să le facă faţă. 
Pentru că aceste provocări influenţează direct resursele umane şi nevoile unei 
organizaţii de a supravieţui şi de a fi competitivă, este necesară reconsiderarea 
funcţiunii de resurse umane într-un mediu internaţional. 

Efectele globalizării se resimt şi la nivelul resurselor umane, iar procesul 
de globalizare amplifică dimensiunile internaţionale ale managementului 
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resurselor umane. Tocmai de aceea nu este deloc surprinzător că, în condiţiile 
creşterii competitivităţii internaţionale şi a numărului de companii, cea mai 
mare parte a forţei de muncă îşi desfăşoară activitatea în afara graniţelor 
naţionale. 

Putem afirma fără niciun echivoc că, în prezent, suntem martorii 
dezvoltării unei forţe de muncă multiculturale, ca rezultat al interferenţei 
diferitelor culturi naţionale.  

Desfăşurarea activităţii într-un cadru competiţional internaţional 
presupune chiar o redefinire a rolului departamentului de resurse umane al unei 
companii, acesta fiind caracterizat prin: 

 capacitatea de a reacţiona pe o piaţă înalt competitivă, în cadrul 
structurilor de afaceri globale; 

 legături strânse cu planurile strategice ale firmei; 
 implicarea deopotrivă a managerilor şi angajaţilor în formularea şi 

implementarea obiectivelor; 
 orientarea spre calitate, productivitate, lucrul în echipă, flexibilitatea 

forţei de muncă. 
O astfel de abordare presupune o relaţie de colaborare între departamentul 

de resurse umane şi managementul superior al organizaţiei, astfel încât 
managerii de resurse umane să devină elementul central al tuturor activităţilor 
unei companii. 

Creşterea competitivităţii unei firme este strâns legată de dezvoltarea la 
nivelul acesteia a unui management strategic al resurselor umane. O astfel de 
tendinţă a apărut ca răspuns la dinamizarea mediului, majoritatea organizaţiilor 
incluzând funcţiunea de resurse umane în strategia globală, în baza faptului că 
resursele umane pot influenţa în mod hotărâtor succesul unei organizaţii. În 
aceste condiţii, principala preocupare a entităţilor este aceea de a localiza şi 
identifica resursele umane care să le asigure avantajul competitiv într-un mediu 
internaţional. 

Duerr M.G. afirma, referindu-se la nevoia de capitalul uman bine instruit, 
următoarele: 

„Logic, orice problemă, indiferent de nivelul la care apare, naţional sau 
internaţional, este creată de om, dar în cele din urmă tot el este cel care o 
rezolvă. Ca atare, a avea oameni potriviţi la locul şi timpul potrivit reprezintă 
cheia care asigură succesul unei companii pe plan internaţional. Dacă reuşim 
să soluţionăm această problemă înseamnă că vom fi capabili să le rezolvăm, 
mult mai repede şi mai uşor, pe toate celelalte.” 

În opinia lui Dowling P. şi Schulerr R., principalul factor care diferenţiază 
managementul naţional sau al entităţii de managementul internaţional al 
resurselor umane îl reprezintă categoriile de angajaţi din entităţile 



Daniel Ștefan, Costantin Roman 
 

24 

multinaţionale. Aceasta înseamnă că, într-o accepţiune mai largă, 
managementul internaţional al resurselor umane cuprinde şi celelalte funcţii ale 
managementului resurselor umane, însă în numeroase situaţii se subestimează 
complexitatea practicii manageriale în domeniul resurselor umane, în condiţiile 
existenţei entităţilor multinaţionale.  

„Stilurile manageriale aplicate la nivelul diferitelor companii 
multinaţionale şi-au dovedit eficienţa şi eficacitatea pe plan intern, dar de cele 
mai multe ori, pe plan extern, acestea au condus la frustrări şi realizări sub 
nivelul previzionat. De aceea, pentru a-şi asigura succesul la nivel internaţional, 
o companie trebuie să ţină seama nu numai de considerentele financiare şi de 
marketing în funcţie de care se iau multe dintre decizii, ci mai ales de aspectele 
legate de forţa de muncă” (Manolescu, 2004). 

Entităţile din întreaga lume sunt din ce în ce mai conştiente că, pentru a 
supravieţui, trebuie să fie competitive pe pieţele internaţionale, să facă faţă unei 
concurenţe susţinute din toate punctele de vedere.  

Studii realizate pe companii cu succes mondial arată că acestea nu numai 
că operează la o scară multinaţională, dar au de asemenea o forţă de muncă şi o 
cultură organizaţională ce reflectă „piaţa globală” a acestora. Aceste companii, 
printre care şi General Electric, Coca-Cola, Microsoft, Walt Disney, Intel, merg 
pe principiul că oamenii sunt factorul de producţie cel mai important şi 
angajează o parte din salariaţi din ţara străină în care operează. De multe ori 
entităţile multinaţionale, când se extind într-o ţară străină, preferă să-şi trimită 
managerii şi specialiştii în domeniu pentru a imprima filialelor specificul şi 
principiile economice de bază ale companiei mamă.  

Aşa se ajunge la o migrare a forţei de muncă prin intermediul entităţilor 
multinaţionale. Unele firme investesc în ţări subdezvoltate tocmai pentru că 
acolo există oameni cu un mare potenţial productiv şi care, în acelaşi timp, 
acceptă salarii mai mici decât în ţara de origine a firmei. Pentru o organizaţie 
multinaţională, managementul resurselor umane trebuie să ţină cont de 
diferenţele culturale şi practica managerială. Deşi există riscul ca aceşti angajaţi 
să nu fie familiarizaţi cu tehnologia şi cu principiile companiei, se pare că în 
final este o afacere profitabilă. 

Extinderea la nivel internaţional a activităţilor managementului resurselor 
umane se concretizează în special în transferul know-how-ului managerial din 
domeniul resurselor umane dintr-o ţară în alta, de la nivelul entităţilor 
multinaţionale către filialele acesteia sau între diverse companii, indiferent de 
dimensiunile sau domeniu] de activitate al acestora. 

În momentul de faţă, cea mai ampla provocare pe care mediul economic 
internaţional o ridica domeniului de management al resurselor umane este 
globalizarea. Departamentul Australian pentru Afaceri Externe defineşte 
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globalizarea ca un fenomen generat de acţiunea următorilor factori: progresul 
tehnic, mobilitatea forţei de muncă, liberalizarea comerţului şi transferul de 
cunoştinţe. 

Semnificaţia termenului de globalizare poate fi analizată şi înţeleasă din 
diverse puncte de vedere. Giddens A. şi Rowley C. consideră că fenomenul 
globalizării poate fi caracterizat prin prisma a trei trăsături esenţiale: caracterul 
său universal, implicaţiile economice şi sociale pe care le generează şi 
intensitatea de manifestare. 

În opinia specialiştilor din domeniul managementului strategic, precum 
Floyd D., globalizarea este analizată prin prisma avantajului competitiv care 
poate fi obţinut de o companie prin extinderea activităţii sale la nivel global. 

Analizând conţinutul acestei definiţii, constatăm că specialiştii în 
management strategic subliniază faptul că avantajul concurenţial poate fi 
obţinut de către o companie în condiţiile în care activitatea sa îndeplineşte 
criteriile de eficienţă, iar costurile cu forţa de muncă sunt reduse. Dincolo de 
acţiunea unor factori precum libera circulaţie a forţei de muncă şi a mărfurilor, 
acestea sunt de fapt principalele criterii pe care entităţile multinaţionale le au în 
vedere în procesul de extindere a activităţii la nivel global, prin înfiinţarea de 
noi filiale şi în alte zone geografice. 

În lucrarea sa Culture and Globalization: a Latin-Amehcan challenge, 
Granell E. descrie globalizarea ca un proces continuu caracterizat prin 
următoarele particularităţi: dezvoltarea investiţiilor străine, amplificarea 
activităţilor de export şi dezvoltarea unor alianţe strategice la nivel 
internaţional, în vederea extinderii activităţilor entităţilor pe noi pieţe. În opinia 
lui Granell E., globalizarea nu înseamnă eliminarea specificului local al fiecărei 
companii şi a diferenţelor regionale ori impunerea de către statele dezvoltate a 
propriilor modele de succes, ci, dimpotrivă, globalizarea presupune integrarea 
diferenţelor într-un model comun, aplicabil la nivel universal, al cărui principal 
scop îl reprezintă obţinerea succesului. Din punctul de vedere al organizaţiilor, 
globalizarea este percepută ca fiind unul dintre cei mai importanţi factori care 
influenţează activitatea acestora. 

Este cunoscut faptul că, prin natura sa, fenomenul globalizării afectează 
într-o măsură mai mare sau mai redusă direcţiile de dezvoltare a activităţii 
oricărei organizaţii, însă din punctul de vedere al managementului resurselor 
umane trebuie clarificate următoarele aspecte: Pot fi considerate globalizarea şi 
managementul resurselor umane doi parteneri compatibili? Care este influenţa 
pe care fiecare o exercită una asupra celeilalte? Obiectivele lor sunt 
convergente? Globalizarea implică armonizarea, la nivel internaţional, a 
sistemelor de management al resurselor umane din diferite ţări? 
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În opinia unor autori precum Ramirez M. şi Mabey C., finalitatea procesului 
de globalizare o reprezintă obţinerea succesului, în condiţiile valorificării eficiente 
a abilităţilor manageriale şi a înţelegerii diferenţelor culturale existente de la o ţară 
la alta. Alţi specialişti consideră că, dincolo de extinderea activităţii entităţilor în 
afara graniţelor naţionale, succesul organizaţiilor în contextul global este asigurat 
de utilizarea eficientă a capitalului uman. Aceasta înseamnă că investiţiile în 
capitalul uman, în scopul asigurării, menţinerii, dezvoltării şi motivării resurselor 
umane, reprezintă principala premisă pe care entităţile trebuie să o valorifice, în 
vederea asigurării avantajului concurenţial. 

În condiţiile amplificării procesului de globalizare, resursele umane trebuie 
abordate ca investiţii; organizaţiile care vor considera capitalul uman ca un cost 
impus de activitatea desfăşurată vor avea şanse de reuşită foarte mici. În opinia 
lui E. Keep „entităţile, care din diverse motive, consideră că propriii salariaţii 
reprezintă un cost sau o marfă şi care nu investesc în dezvoltarea oamenilor, se 
poate spune despre ele că nu aplică managementul resurselor umane”. Principalul 
aspect care trebuie înţeles de către factorii responsabili este că globalizarea 
elimină graniţele naţionale, iar oamenii sunt principalul factor care asigură 
organizaţiilor adaptabilitatea şi flexibilitatea necesare obţinerii succesului. În 
opinia specialiştilor din domeniul resurselor umane, nivelul de competenţă al 
managerilor de resurse umane are o influenţă majoră în procesul de integrare a 
strategiei de resurse umane în strategia globală a organizaţiei. În contextul 
globalizării, managementul resurselor umane devine principalul instrument şi 
mijloc prin care organizaţiile îşi pot asigura avantajul competitiv, iar deciziile 
strategice ale managerilor trebuie să reflecte într-o proporţie din ce în ce mai 
mare angajamentul faţă de oameni. Absenţa la nivel organizaţional a unor 
strategii coerente de resurse umane face imposibilă adaptarea organizaţiilor la 
schimbările mediului internaţional, activităţile de resurse umane trebuind înţelese 
în interdependenţă cu toate celelalte procese desfăşurate la nivelul unei 
organizaţii. Aceasta deoarece în „era globală”: „Oamenii, nu entităţile formează 
mecanismul adaptiv care determină modul în care organizaţiile răspund 
provocărilor mediului. Conducerea resurselor umane, ca proces managerial 
strategic, este mult mai dificilă în comparaţie cu promovarea progresului tehnic 
sau lipsa resurselor financiare. Organizaţiile care au învăţat cum să îşi conducă 
oamenii, aplicând un management performant al resurselor umane, sunt cu o 
„vârstă” înaintea altora, deoarece asigurarea şi menţinerea calităţii resurselor 
umane sunt procese strategice de durată”. (Kathri, 2007) 

În contextul internaţionalizării afacerilor, funcţiunea de resurse umane a 
dobândit un rol cheie, fiind considerat un „partener strategic” care poate 
influenţa în mod decisiv strategia de dezvoltare şi extindere a entităţilor 
multinaţionale, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor. 
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Globalizarea pieţelor şi afacerilor a determinat amplificarea rolului 
funcţiunii de resurse umane la nivelul organizaţiilor, ceea ce impune o atenţie 
sporită în direcţia elaborării unor strategii de resurse umane, integrată strategiei 
globale a organizaţiei, care să permită crearea cadrului pentru formarea 
managerilor la nivel internaţional. În acest context, un rol din ce în ce mai mare 
trebuie acordat activităţilor de dezvoltare a resurselor umane şi de management 
al carierei. Potrivit unor autori precum Perlmutter H., în faza de dezvoltare 
iniţială a activităţii la nivel internaţional, entităţile multinaţionale adoptă o 
abordare etnocentrică, managerii expatriaţi fiind transferaţi la nivelul filialelor 
din ţările gazdă, în scopul de a implementa şi la nivelul acestora strategiile şi 
politicile dezvoltate la nivelul companiei mamă. Ulterior, pe măsură ce filialele 
din ţara gazdă se dezvoltă, controlul exercitat de către compania mamă asupra 
acestora devine din ce în ce mai redus, astfel că abordarea etnocentrică este 
substituită cu cea policentrică sau regiocentrică. Aceasta înseamnă că, treptat, 
compania mamă se adaptează la specificul local al ţării gazdă sau regiunilor în 
care sunt localizate filialele acesteia, iar managerii expatriaţi sunt înlocuiţi cu 
personal autohton. 

 
Flexibilizarea pieţei muncii – concept recent al politicilor  
bazate pe dereglementarea economiilor  
 
În cadrul celorlalte pieţe, piaţa muncii, deşi este una din cele mai 

importante, este totuşi o piaţă derivată. Ea suferă influenţa celorlalte pieţe şi în 
aceeaşi timp produce efecte ce le regăsim în alte sectoare economice. 

Având în vedere capitalul uman, putem spune că, drept consecință a 
aspectelor culturale, de tradiţie, instituţionale, această piaţă este o piaţă sui 
generis sau putem spune că este imperfectă. Uneori, cadrul legislativ şi 
instituţional, necesar funcţionării acestei pieţe, se formează în câteva generaţii, 
iar teoriile care încearcă să explice funcţionarea ei se schimbă şi ele. 

În prezent există în principal două modalităţi de abordare a acesteia: 
 a considera resursele de muncă ca un factor de producţie şi, de aici, a 

încerca să se formuleze condiţii de echilibru asemănătoare cu cele ale 
altor factori de producţie, subliniindu-se necesitatea unor ajustări 
bazate în principal pe preţ; 

 abordarea umanistă, care leagă ocuparea şi flexibilizarea de 
dezvoltarea umană. 

Cercetătorii români sunt înclinaţi, prin tradiţie, să folosească cea de-a 
doua abordare, dar treptat îşi face loc şi abordarea de timp „patronal”, care 
atribuie flexibilităţii pieţei muncii proprietatea de a asigura o funcţionare 
normală a acestei pieţe. 
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Flexibilizarea şi-a făcut loc, în special, în ţările dezvoltate la începutul 
deceniului opt ca urmare a accentuării crizei economice şi a imposibilităţii 
echilibrării acestei pieţe prin metode de tip intervenţionist. 

Se consideră, astfel, că reducerea unor norme şi reguli juridice, menite să 
sporească gradul de libertate al agenţilor economiei, este de natură să reducă 
disproporţiile de pe piaţa muncii. 

Merită să fie menţionat că în timp ce în ţări dezvoltate se produce de un 
deceniu şi jumătate un proces de dereglementare juridică şi instituţională, în 
România se încearcă stabilirea unui cadru legislativ şi instituţional nou, coerent 
cu funcţionarea concurenţială a celorlalte pieţe. 

Este important să se evite copierea mecanismelor existente în ţările 
dezvoltate, dar în acelaşi timp, să se evite includerea unor elemente rigide în 
sistem, care ulterior ar urma să fie flexibilizate. 

Referitor la această temă, unii autori consideră că flexibilitatea şi 
flexibilizarea trebuie să fie făcute în serviciul ocupării forţei de muncă. 
Ajustările pot fi făcute, fără a trece obligatoriu prin şomaj. Pentru ca această 
alternativă să devină reală, se consideră că reforma economică trebuie să aibă ca 
obiective prioritare ocuparea, formarea, dezvoltarea şi utilizarea resurselor 
umane şi nu să le trateze ca un produs secundar. Aceasta implică trecerea de la 
politici pasive la cele active, bazate pe soluţii economice şi pe parteneriat. 

Pe piaţa muncii s-au consolidat în decursul timpului unele rigidităţi 
naturale sau dobândite. Flexibilizarea se impune în principal în perioada de 
criză a sistemului de reglare, de tip keynesist. 

Flexibilitatea presupune o capacitate sporită şi rapidă de răspuns a pieţei 
muncii la semnale primite din mediul economic, favorizând mobilitatea şi 
fluiditatea ofertei la variaţiile cererii de forţă de muncă. Este evident că 
flexibilitatea depăşeşte flexibilitatea salariului şi a costului salarial, incluzând 
raporturile de muncă, organizarea muncii şi a timpului de muncă.  Este flexibilă 
acea piaţă în care elasticitatea forţelor de muncă la variaţiile cererii este ridicată 
şi promptă. Flexibilitatea este cerută cu atât mai mult cu cât are loc un proces de 
internaţionalizare a economiilor şi a pieţelor, concomitent cu accelerarea 
progresului tehnic şi managerial. 

Structurile de ocupare necesită în permanenţă corecţii, prin promovarea 
unui conţinut nou al calificării diferitelor formule de amenajare a timpului de 
lucru, a unor noi sisteme de remunerare etc. în raport cu incidenţele induse de 
acest tip de variaţii; unii economişti consideră că flexibilitatea muncii tinde să 
ia locul stocurilor tampon de materii prime, materiale. 

Flexibilitatea trebuie concepută în limitele eficienţei, competitivităţii, fără 
a sacrifica securitatea colectivă şi individuală a muncii, aşa cum arată şi Roy 
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Marchal, fost ministru american al muncii, în prefaţa la cartea lui Philip Martin 
intitulată Mobilitatea forţei de muncă şi politica publică. 

Ea trebuie să fie integrată într-o strategie globală de management a 
resurselor de muncă. Flexibilitatea este un mijloc, o soluţie, printre multe altele, 
şi nu singurul remediu. 

A flexibiliza sistemele de producţie, făcând din forţa de muncă doar un 
simplu element al preţului de cost, se poate dovedi o victorie a la Phyrus; 
instituirea unei prea mari libertăţi la angajare şi concediere este o sabie cu dublu 
tăiş ... Identificarea lucrătorului cu soarta entităţii este singurul lucru ce-l poate 
face să progreseze ... Pentru aceasta este necesară o anumită stabilitate a 
ocupării, o protecţie socială convenabilă şi un personal informat cu privire la 
proiectele conducerii firmei. 

Pe termen scurt, eficienţa măsurilor de flexibilizare a costurilor salariale, 
însemnând moderarea creşterii salariilor, rigoarea şi austeritatea salarială, nu are 
efecte semnificative asupra ocupării, şomajului şi inflaţiei. Deşi salariul şi 
costul salarial continuă să fie abordate ca principal mecanism de reglare a 
cererii şi ofertei de muncă, rigiditatea acestora la scădere fiind apreciată ca 
declanşator şi susţinător al creşterii şomajului, evoluţiile din ultimul sfert de 
secol par să indice că raportul dintre cererea şi oferta de forţă de muncă tinde să 
se autonomizeze, să se distanţeze de evoluţia salariilor. 

Salariile ar urma să scadă foarte mul pentru a avea efect favorabil asupra 
ocupării forţei de muncă şi reducerii şomajului. 

În realitate, în anumite perioade şi ţări se constată că salariile nominale 
cresc împreună cu şomajul de masă şi de durată şi cu inflaţia galopantă, sfidând 
unele teorii economice. 

Şomajul şi inflaţia sunt influenţate şi de alţi factori ce acţionează pe alte 
pieţe: 

 creşterea costurilor materiale; 
 declinul producţiei industriale; 
 dificultăţile restructurării; 
 devalorizarea monedei naţionale; 
 creşterea emisiunii montare şi a masei monetare, în condiţiile în care 

oferta naţională de bunuri şi servicii se menţine scăzută, iar cererea 
solvabilă este restricţionată (prin măsuri fiscale, bugetare, rata 
dobânzii, salariale etc.). 

În legătură cu aceasta, într-un studiu realizat pentru Biroul Internaţional al 
Muncii, Robert Boyer – cunoscut specialist în probleme de funcţionare a pieţei 
muncii – menţiona: „că ar fi ineficient din punct de vedere economic – şi 
periculos sub aspect social – de a face salariaţii să „plătească” dezechilibre 
venite din alte părţi, de exemplu, din sistemul monetar internaţional. 
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Analizând problematica pieţei muncii am constatat că, în linii mari, 
societatea omenească, în evoluţia ei, se poate împărţi în două tipuri de 
civilizaţii: civilizaţia nonsalarială şi civilizaţia salariului. 

Experienţa istorică arată însă că procesul de creştere a ponderii populaţiei 
salariate nu este liniar; în diferite perioade marcate de puternice crize provocate 
de dezastre naturale sau sociale, se observă un recul al populaţiei salariate, 
acesta fiind considerat un fel de regres. 

Acest fenomen poate fi determinat şi de evoluţia ştiinţifico-tehnică, în 
măsura în care persoane cu înaltă calificare şi talent se retrag de pe piaţa muncii 
şi îşi constituie „propriile întreprinderi” în care, asistate de calculatoare 
performante, realizează propriile „produse” pe care le comercializează, 
înscriindu-se astfel într-un raport de schimb, ca posesori de produse sau servicii 
contra bani. 

Cât de mult va creştere ponderea acestor producători individuali 
independenţi moderni, române de văzut. Oricum, acest fenomen îmbracă 
deocamdată, în principal, forma muncitorilor de la distanţă, „telemuncitorii”, 
care şi-au mutat locul de muncă din întreprinderi şi instituţii la casele lor. 

În interiorul acestui segment al forţei de muncă, există un mare potenţial; 
dintre aceştia, este posibil ca o parte să devină „producători individuali 
independenţi”, care îşi vor putea vinde propriile produse şi nu „simpla” forţă de 
muncă, fapt ce poate fi considerat progres. 

 
 

 Notă 
 

(1) În partea a doua tratăm problematica externalizării resurselor umane şi evaluarea efectelor. 
 
 

 Bibliografie 
 

Dowling, P., Schuller, R., Welch, D.E. (2003). International Dimensions of Human Resource 
Management. Second edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California 

Floyd, D., “Globalization or Europeanization of business activity? Exploring the criticai 
issues”, European Business Review, vol. 13, no. 2, 2001 

Kathri, N., “Managing Human Resources în a Global Era”, Employment Research Unit Annual 
Conference, Cardiff Business School, University of Cardiff, 8-9 September, 2007 

Manolescu, A. (2004). Managementul resurselor umane, ediţia a IV-a, Editura Economică, 
Bucureşti 

Roman, C., Moșteanu, T. (2011). Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică, București 
Smith, D., Smith, I., “Globalization, Employment and the Work Place: Response for the 

Millennium”, Management Research News, vol. 23, no. 2/3/4/2007, University of 
Cardiff, Cardiff 


