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Rezumat. Rezultatele obţinute prin aplicarea unei noi metode de 
evaluare a posturilor sunt analizate în cadrul prezentei lucrări. Cercetarea 
urmăreşte să evidenţieze în ce măsură metodologia de evaluare a 
posturilor prin intermediul sarcinilor asigură obţinerea unor date 
relevante. Studiul este aplicat în trei domenii de activitate – resurse umane, 
financiar contabilitate şi producţie unguente. Sunt utilizate două 
eşantioane de specialişti (ocupanţi a posturilor evaluate) şi nespecialişti 
din diferite companii. Analizele demonstrează că metodologia de evaluare 
prin sarcini obţine rezultate bune în evaluarea posturilor. 
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1. Introducere 

Definirea conceptului de „evaluare a posturilor” a fost pe larg dezbătut în 
cadrul literaturii de specialitate. Doverspike et al. (1983, p. 476) definesc 
evaluarea posturilor ca fiind o serie de proceduri prin care organizaţia urmăreşte 
să măsoare valoarea unui loc de muncă, cu scopul de a stabili în mod ştiinţific 
nivelurile salariale. Armstrong (2003, p. 569) consideră evaluarea posturilor un 
proces prin care se stabilesc valorile relative ale posturilor din cadrul unei 
organizaţii. Analizând definiţiile, putem identifica elementul esenţial al 
procesului, şi anume determinarea valorii relative a posturilor.   

Orientăm cercetarea în acest domeniu deoarece obiectivele ce se urmăresc 
a fi îndeplinite prin desfăşurarea unui astfel de proces le putem considera a fi 
adevărate virtuţi ale eticii organizaţionale. Davis (1993) enumeră câteva dintre 
aceste obiective: minimizarea nemulţumirilor salariaţilor, creşterea nivelului de 
satisfacţie în muncă, instrument de stabilire a salariilor pentru noii angajaţi. 
Chiar dacă obiectivele sunt mai mult decât onorabile, o serie de critici printre 
care şi Gilbert (2005, p. 9), atrag atenţia asupra faptului că niciun sistem de 
evaluare a posturilor, nici măcar cel analitic, nu a reuşit să-şi îndeplinească 
sarcina pentru care a fost conceput într-un mod obiectiv. Urmărind creşterea 
obiectivităţii procesului, am identificat o nouă metodologie de evaluare a 
posturilor denumită „evaluarea prin sarcini”. O amplă analiză a rezultatelor 
obţinute prin intermediul noii metode de evaluare este analizată în cadrul 
prezentului articol.   

 
2. Metoda de evaluare a posturilor prin sacini  
 
O scurtă prezentare a metodei de evaluare prin sarcini este iniţial necesar 

a fi realizată. Metoda de evaluare propusă are loc pornind de la o prealabilă 
evaluare şi ierarhizare a activităţilor. Comparaţia are loc exclusiv între activităţi 
din acelaşi domeniu (resurse umane, financiar contabil, producţie şi aşa mai 
departe). 

Pentru fiecare ocupaţie, pot fi selectate doar criteriile care asigură o 
diferenţiere reală între activităţile realizate. O variantă alternativă de ierarhizare 
constă în realizarea unei comparaţii între activităţi, fără a utiliza criterii. Metoda 
este similară cu cea a comparaţiei, diferenţa constând în aplicarea acesteia la 
nivelul sarcinilor, şi nu al posturilor. 

Pentru fiecare criteriu, sunt ierarhizate toate activităţile specifice unei 
ocupaţii. Se răspunde la întrebarea: Activitatea X este mai importantă decât 
activitatea Y privind doar din prisma criteriului Z? Ulterior, sunt stabiliţi 
coeficienţii de importanţă ai fiecărui criteriu. Pentru aceasta, se aleg activităţile 
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care au ieşit pe primul loc pentru fiecare criteriu în parte, se analizează şi se 
trece la acordarea procentelor de importanţă. În acest fel, sunt alocate ponderi 
diferite funcţie de fiecare ocupaţie în parte. Pentru a înţelege motivul acestei 
abordări, se poate recurge la un exemplu: contabilii vor acorda o importanţă 
relativă între cunoştinţele necesare şi condiţiile de muncă, net diferită faţă de 
importanţa relativă pe care chimiştii ar acorda-o între cele două criterii, 
presupunând că aceştia ar lucra într-un mediu toxic. La final, se realizează 
ierarhizarea activităţilor, ţinând cont de importanţa şi de evaluările de pe fiecare 
criteriu. Specificaţiile precizate în acest fragment nu se aplică pentru varianta 
alternativă prin care ierarhizarea se realizează printr-o comparaţie între 
activităţi, fără a utiliza criterii. 

Menţionăm faptul că în situaţia specialiştilor din domeniul producţie 
unguente, o modificare în metodologia de culegere a datelor a avut loc. Iniţial o 
primă ierarhizare a fost realizată de către un salariat. Ceilalţi doi salariaţi, ale 
căror opinii au fost colectate, au efectuat modificări asupra ierarhizării deja 
existente în funcţie de propriile considerente. Metoda utilizată de către 
specialiştii din producţie, deşi nu se află în deplină concordanţă cu modul în 
care a fost efectuată ierarhizarea în celelalte domenii, considerăm că este foarte 
importantă, deoarece furnizează idei pentru îmbunătăţiri viitoare. Metoda, 
determinând o reducere de amploare a mediilor abaterilor medii pătratice, 
demonstrează că prin aplicarea altor tehnici de culegere a datelor se pot obţine 
rezultate semnificativ îmbunătăţite. 

După obţinerea acestor informaţii, se poate trece la determinarea nivelului 
mediu de remunerare pentru o persoană care ocupă un anumit post.  

 
3. Modul de calcul al mediei, al abaterii standard, precum şi al variaţiei 

  limitelor de încredere faţă de medie 
 
Valorile prezentate în cadrul tabelului 1, în coloanele „media”, au fost 

determinate ca medii aritmetice ale evaluărilor posturilor efectuate în mod 
indirect prin evaluarea activităţilor  de către fiecare subiect, conform formulei: 

n

)M(
M

ij
if


 ,                                                                                     (1) 

în care:  
Mif – media sau valoarea finală a postului i; 
Mij – media sau valoarea acordată de fiecare evaluator (j) postului i; 
n – numărul de subiecţi care au evaluat postul i (prin intermediul 

activităţilor). 
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Abaterile standard au fost determinate, conform formulei clasice, cu 
menţiunea că datele luate în calcul reprezintă valorile relative, aferente 
posturilor evaluate. 

Motivaţia determinării variaţiei limitelor de încredere faţă de medie 
rezidă din relativitatea valorilor obţinute de posturile evaluate. Drept urmare 
considerăm că valoarea unui post nu trebuie limitată la o valoare fixă, fiind 
necesară utilizarea unui interval. Având în vedere faptul că ceea ce ne 
interesează este intervalul de încredere al mediei şi nu al valorilor care o 
formează, am aplicat formula: 

 
n

x1ntxLi


 ,                                                                                   (2) 

în care: 
Li – limitele intervalului de încredere; 

x  – media; 
t(n-1) – distribuţia t cu n-1 grade de libertate; 
n – numărul de subiecţi care au evaluat postul i. 
 
Valorile limitelor de încredere sunt însă valori relative ce nu exprimă un 

nivel salarial anume, drept urmare în etapele ulterioare ar fi fost necesară 
determinarea a trei elemente – media şi cele două limite ale intervalului de 
salarizare. Pentru a evita o complicare inutilă, dar şi pentru a putea compara 
datele obţinute, am determinat variaţia limitelor de încredere faţă de medie, 
conform formulei: 

x

n
x)1n(t

V




 ,                                                                                        (3) 

în care:  
V – Variaţia limitelor intervalului de încredere faţă de medie. 
 
Valorile indicatorului variaţia limitelor de încredere faţă de medie pot fi 

ulterior aplicate salariilor calculate prin diferite metode pentru fiecare post în 
parte, în vederea determinării limitelor intervalului de încredere salarial. 
Intervalul de încredere a fost calculat astfel încât să se poată afirma cu o 
probabilitate de 80% că valorile relative (mediile calculate) aferente posturilor 
evaluate se vor situa în intervalul determinat. 
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4. Definirea populaţiei şi eşantionarea 
 
Dacă avem în vedere faptul că prin implementarea metodologiei de 

evaluare a posturilor prin sarcini se urmăreşte ca prin aplicare să se poată evalua 
orice post, indiferent de domeniul de activitate sau de zona geografică, atunci 
putem defini populaţia drept totalitatea locurilor de muncă existente la un 
moment dat la nivel global.   

Datorită ariei de întindere a populaţiei, a complexităţii metodologiei, a 
necesităţii de a oferi consultanţă privind modul de lucru cu programele utilizate, 
precum şi a limitărilor temporale, eşantionul a fost limitat la trei domenii de 
activitate, respectiv cel financiar contabil, resurse umane şi producţie, iar aria 
geografică la România. Dacă în cazul domeniilor precum cel financiar contabil 
şi cel al resurselor umane posturile selecţionate se constituie din activităţi de 
suport ce au loc în mod similar indiferent de ramura economică pe care o 
sprijină, pentru domeniul producţie nu a existat o astfel de oportunitate. Cu 
toate acestea, din motivele anterior invocate, aria a trebuit restrânsă. În cazul de 
faţă am optat pentru industria prelucrătoare de medicamente şi mai precis 
pentru producţia de unguente. Precizăm faptul că posturile de producţie 
selectate nu pot fi asimilate la nivel naţional sau internaţional cu alte posturi 
datorită particularităţilor tehnologice şi de organizare specifice secţiei unguente 
şi supozitoare din cadrul Companiei Antibiotice. 

Posturile selectate au fost: 
1. În domeniul financiar contabil – contabil şef, precum şi trei posturi de 

contabili ce se disting prin gradul de complexitate al activităţilor realizate. 
2. În resurse umane – specialist resurse umane, asistent resurse umane, 

specialist recrutare,  inspector resurse umane, administrator salarizare. 
3. În producţie – manager secţie, tehnolog şi şase posturi de operator, 

posturi care se disting prin gradul de complexitate al sarcinilor desfăşurate. 
Selectarea posturilor a fost realizată pornind de la stabilirea iniţială a 

activităţilor ce se vor evalua pentru ca ulterior să se determine căror posturi le 
aparţin respectivele atribuţii. O verificare finală a gradului de reprezentativitate 
a activităţilor pentru posturile selectate a fost efectuată. 

În vederea evaluării posturilor s-a recurs la selectarea unui număr de 
persoane care să îşi expună opinia. Pentru fiecare domeniu s-au selectat două 
grupe de persoane. Un grup considerat a fi al specialiştilor, şi care a fost format 
din salariaţi care au efectuat activităţile evaluate, precum şi un grup al 
nespecialiştilor, format din persoane care nu au îndeplinit respectivele atribuţii.   
Selectarea celor două grupe a avut drept scop infirmarea sau confirmarea 
faptului că natura subiecţilor influenţează rezultatele finale. 
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Numărul de participanţi pentru fiecare din cele trei domenii a fost: 
1. Pentru resurse umane – un număr de cinci specialişti şi patru 

nespecialişti. 
2. Pentru domeniul financiar contabil, grupul de specialişti a fost format 

din trei salariaţi, în timp ce grupul de nespecialişti a fost din cinci persoane. 
3. Pentru domeniul producţie unguente, trei salariaţi din cadrul unei secţii 

de unguente şi supozitoare au format grupul de specialişti, iar alte patru 
persoane au format grupul de nespecialişti. 

Din punct de vedere statistic, numărul de opinii colectate poate fi 
considerat a fi insuficient în vederea determinării corecte a valorilor activităţilor 
şi ulterior a posturilor aflate în studiu. Numărul redus ne apropie însă de 
situaţiile reale întâlnite în practică. Realizarea unei evaluări a posturilor, în 
cadrul oricăror companii, se confruntă cu o serie de probleme în privinţa 
numărului de salariaţi care poate fi utilizat în proces. Numărul redus de personal 
ce poate fi implicat se poate datora fie unor cauze naturale (anumite domenii 
sunt reprezentate de un mic număr de angajaţi), fie datorită imposibilităţii de a 
implica întregul personal dintr-un anumit domeniu, cauzele putând fi multiple: 
costuri determinate de încetarea activităţii, personal fără experienţă, salariaţi 
care nu cunosc decât partea lor de activitate, angajaţi recunoscuţi ca fiind 
„oportunişti”, care vor urmări să-şi supraevalueze în mod conştient postul. 

 
5. Analiza datelor obţinute pe eşantionul de nespecialişti 
 
Analizând datele din cadrul tabelului 1, pot fi evidenţiate următoarele 

constatări: 
 

Tabelul 1  

Valorile relative aferente fiecărui post (media), abaterea standard, coeficientul de variaţie 
şi variaţia limitelor intervalului de încredere faţă de medie, calculate funcţie de valorile 

acordate de nespecialişti, pe criteriile de evaluare 

Postul Domeniu 
Evaluare ce nu utilizează criterii Evaluare ce utilizează criterii 

Media σ v V Media σ v V 

Tehnolog Producţie unguente 475056 203683 0,43 0,35 495440 78585 0,16 0,13 

Operator 1 Producţie unguente 908285 83084 0,09 0,07 780615 96931 0,12 0,10 

Operator 2 Producţie unguente 472546 412426 0,87 0,71 655006 124954 0,19 0,16 

Operator 3 Producţie unguente 564158 268443 0,48 0,39 432674 221448 0,51 0,42 

Operator 4 Producţie unguente 453235 289719 0,64 0,52 408084 233794 0,57 0,47 

Operator 5 Producţie unguente 708761 266119 0,38 0,31 662518 164965 0,25 0,20 

Operator 6 Producţie unguente 773731 218633 0,28 0,23 782230 95188 0,12 0,10 

Manager secţie Producţie unguente 313302 356877 1,14 0,93 304102 161264 0,53 0,43 
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Postul Domeniu 
Evaluare ce nu utilizează criterii Evaluare ce utilizează criterii 

Media σ v V Media σ v V 

contabil 2 Financiar contabil 459202 109696 0,24 0,16 412343 126998 0,31 0,21 

contabil 3 Financiar contabil 547011 155331 0,28 0,19 469706 140007 0,30 0,20 

contabil 1 Financiar contabil 661238 277701 0,42 0,29 679514 127963 0,19 0,13 

Contabil sef Financiar contabil 235403 69771 0,30 0,20 218813 50776 0,23 0,16 

Specialist resurse 
umane Resurse umane 196634 64222 0,33 0,27 248295 139308 0,56 0,46 

Administrator 
salarizare Resurse umane 765969 73961 0,10 0,08 666665 62035 0,09 0,08 

Inspector resurse 
umane Resurse umane 745664 138813 0,19 0,15 666484 83120 0,12 0,10 

Asistent resurse 
umane Resurse umane 703238 248427 0,35 0,29 724696 230154 0,32 0,26 

Specialist recrutare Resurse umane 544444 367019 0,67 0,55 288376 78728 0,27 0,22 

 
1. Cea mai mare abatere medie pătratică este întâlnită în evaluarea ce nu 

utilizează criterii, pe postul de operator 2, şi are valoarea de 412.426. 
Următoarea valoare obţinută de abaterea medie pătratică, de o valoare mare 
(367.019), este întâlnită în cazul postului de specialist recrutare, pe acelaşi 
criteriu. Valoarea minimă obţinută de abaterea standard este de 64.222, pe 
postul de specialist resurse umane.  

2. Valoarea maximă a abaterilor standard, în evaluarea ce utilizează 
criterii, este de 233.794, pentru postul de operator 4. Se deosebeşte de situaţia 
întâlnită în cazul analizei efectuate pe total subiecţi prin faptul că, în acest caz, 
mai multe valori aferente abaterilor medii pătratice depăşesc valoarea de 
200.000. Valoarea minimă a abaterilor standard obţinute este de 50.776 pentru 
postul de contabil şef.  

3. În evaluarea ce nu utilizează criterii, cea mai mare diferenţă între 
valorile abaterilor medii pătratice se obţine pe domeniul producţie unguente, 
între posturile de operator 2 şi operator 1, aceasta fiind de 329.342 (412.426 – 
83.084), iar cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul financiar contabil 
cu o valoare de 179.083 (277.701- 69.771), rezultată ca diferenţă dintre valorile 
aferente posturilor de contabil 1 şi contabil şef. 

4. În evaluarea ce utilizează criterii, cea mai mare diferenţă între valorile 
abaterilor medii pătratice se obţine pe resurse umane, între posturile de asistent 
resurse umane şi administrator salarizare, şi este de 168.119 (230.154 – 
62.035), iar cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul financiar contabil, 
cu o valoare de 89.231 (140.007 – 50.776), rezultată ca diferenţă dintre valorile 
aferente posturilor de contabil 3 şi contabil şef. 
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5. Valorile maxime şi minime obţinute de coeficienţii de variaţie nu se 
regăsesc neapărat pe aceleaşi posturi pe care au fost înregistrate minimele şi 
maximele abaterilor standard. Spre exemplu, cea mai mare valoare a 
coeficientului de variaţie este de 1,14 întâlnită în evaluarea ce nu utilizează 
criterii, pe postul de manager secţie. Postul de operator 2, care avea cea mai 
mare valoarea a abaterii medii pătratice, ocupă acum poziţia a doua, la o 
diferenţă semnificativă de primul clasat, valoarea coeficientului fiind de 0,87. În 
cazul valorilor minime, situaţia este similară. Postul de specialist resurse 
umane, care avea cea mai mică abatere medie pătratică, se regăseşte din prisma 
coeficientului de variaţie la mare distanţă faţă de operator 1 (postul cu cea mai 
mică valoare calculată pentru coeficientul de variaţie, respectiv 0,09). Situaţia 
este similară dacă analizăm valorile obţinute de coeficienţii de variaţie în 
evaluarea ce utilizează criterii, pentru valorile minime dar nu şi pentru valorile 
maxime, acolo unde postul care a înregistrat cea mai mare abatere medie 
pătratică, înregistrează şi cea mai mare valoare a coeficientului de variaţie. 
Deoarece există o strânsă corelaţie între coeficienţii de variaţie şi variaţiile 
limitelor intervalului de încredere faţă de medie pe care le vom analiza în 
detaliu în cele ce urmează, considerăm că o analiză detaliată asupra rezultatelor 
nu este necesară. 

6. Cea mai mare valoare a variaţiei limitelor intervalului de încredere faţă 
de medie este de 0,93, întâlnită în evaluarea ce nu utilizează criterii, postul de 
manager secţie, iar cea mai mică valoare este de 0,07 pentru postul de operator 1. 

7. Valoarea maximă a variaţiei limitelor intervalului de încredere faţă de 
medie este de 0,47 în evaluarea ce utilizează criterii, postul de operator 4, iar 
valoarea minimă este de 0,08, pentru administrator salarizare.  

8. Cea mai mare diferenţă între variaţiile limitelor intervalului de 
încredere faţă de medie este de 0,85 (0,93 – 0,07) şi se obţine în evaluarea ce nu 
utilizează criterii, domeniul producţie unguente, între posturile de manager 
secţie şi operator 1, iar cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul 
financiar contabil şi este de 0,13 (0,29-0,16), rezultată ca diferenţă dintre 
valorile aferente posturilor de contabil 1 şi contabil 2. 

9. Cea mai mare diferenţă între variaţiile limitelor intervalului de 
încredere faţă de medie se obţine în evaluarea ce utilizează criterii, domeniul 
resurse umane, între posturile de specialist recrutare şi administrator salarizare, 
acesta fiind de 0,38 (0,46 – 0,08), iar cea mai mică diferenţă de 0,08 (0,21 – 
0,13) este obţinută pe domeniul financiar contabil, rezultată ca diferenţă dintre 
valorile aferente posturilor de contabil 2 şi contabil 1. 
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Drept concluzii putem afirma: 
Valorile abaterilor medii pătratice, ale coeficienţilor de variaţie, precum şi 

ale variaţiilor limitelor intervalului de încredere faţă de medie, sunt semnificativ 
mai reduse în evaluarea ce utilizează criterii comparativ cu valorile obţinute în 
evaluarea ce nu utilizează criterii. 

Analizând mediile abaterilor standard, prezentate în tabelul 2, pot fi 
desprinse următoarele constatări: 

Valoarea maximă a abaterii medii pătratice este de 262.373 şi este 
obţinută pe eşantionul de nespecialişti, evaluare ce nu utilizează criterii, 
domeniul producţie unguente. Valoarea minimă aferentă evaluării ce nu 
utilizează criterii este de 153.125, determinată pe domeniul financiar contabil.  

 
Tabelul 2 

Mediile abaterilor standard aferente valorilor relative ale posturilor  
(calculate la nivelul eşantionului de nespecialişti) şi determinate  
pe cele două tipuri de evaluări, pentru fiecare domeniu în parte 

Evaluare ce utilizează / nu utilizează criterii Domeniu σ 

Evaluare ce nu utilizează criterii Producţie unguente 262373 

Evaluare ce nu utilizează criterii Resurse umane 178488 

Evaluare ce nu utilizează criterii Financiar contabil 153125 

Evaluare ce utilizează criterii Producţie unguente 147141 

Evaluare ce utilizează criterii Resurse umane 118669 

Evaluare ce utilizează criterii Financiar contabil 111436 

 
Valoarea maximă pe eşantionul de nespecialişti, în evaluarea ce utilizează 

criterii, a abaterii standard este de 147.141 şi este obţinută pe domeniul resurse 
umane. Valoarea minimă rezultată este de 111.436 şi se obţine pe domeniul 
financiar contabil. Se constată că intervalul între valorile minime şi maxime 
obţinut în evaluarea ce nu utilizează criterii nu se suprapune cu intervalul dintre 
valorile minime şi maxime rezultat în evaluarea ce utilizează criterii şi drept 
urmare putem emite următoarele ipoteze:  

H0: Media abaterilor medii pătratice calculată pe eşantionul de 
nespecialişti în evaluarea ce nu utilizează criterii este egală cu media abaterilor 
medii pătratice determinată pe eşantionul de nespecialişti în evaluarea ce 
utilizează criterii. 

H1: Media abaterilor standard determinată pe eşantionul de nespecialişti 
în evaluarea ce nu utilizează criterii este diferită de media abaterilor medii 
pătratice determinată pe acelaşi eşantion, dar în evaluarea ce utilizează criterii. 

Analizând datele obţinute, putem afirma, având în vedere valoarea lui  
t = 3,266 cu un sig =0,005 < 0,05, cu o probabilitate de 95%, că între media 
abaterilor standard determinate pe eşantionul de nespecialişti în evaluarea ce nu 
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utilizează criterii este diferită de media abaterilor  standard determinată în 
evaluarea ce utilizează criterii. Această afirmaţie ne este demonstrată şi de 
inexistenţa valorii 0 în intervalul de încredere. În concluzie, respingem ipoteza 
H0 şi acceptăm H1. Se demonstrează astfel că utilizarea criteriilor în evaluarea 
posturilor asigură obţinerea unor rezultate mai bune în privinţa încrederii în 
rezultatele finale (abateri pătratice semnificativ mai reduse ca valoare). 

În etapa următoare considerăm foarte important să răspundem la 
întrebarea: În ce măsură valorile relative aferente posturilor evaluate le putem 
considera ca fiind reprezentative? Pentru a efectua cercetarea, am utilizat 
coeficientul de variaţie. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 3 şi 4. 
Analizând datele, pot fi extrase următoarele concluzii: 

 
Tabelul 3 

 Analiza repartizării posturilor, funcţie de reprezentativitatea mediei (evaluare ce nu 
utilizează criterii, eşantionul de nespecialişti) 

Domeniul [0 – 17] (17 – 35] (35 – 50] (50 – ∞) [0 – 50] / [0 – ∞) (%) 
Producţie unguente 1 1 3 3 62,50 
Financiar contabil   3 1   100,00 
Resurse umane 1 2 1 1 80,00 
Total 2 6 5 4 76,47 

 
În primul rând se observă că procentul de medii reprezentative cel puţin în 

sensul larg, obţinut în evaluarea ce nu utilizează criterii, eşantionul de 
nespecialişti, este acelaşi cu rezultatul obţinut în evaluarea ce utilizează criterii, 
respectiv de 76,47%. 

Chiar dacă nu sunt înregistrate variaţii, în rezultatele finale, se poate 
constata o îmbunătăţire în privinţa poziţionării mediilor. Astfel, în intervalul 
(35, 50], pentru evaluarea ce nu utilizează criterii, se situau cinci posturi care 
ajung să se redistribuie, în situaţia abaterilor medii pe criterii, către intervalele 
[0 – 17] printr-o creştere de la 2 la 5 posturi, respectiv pe intervalul (17-35], 
unde numărul de posturi înregistrează o creştere de la 6 la 8.   

 
Tabelul 4  

Analiza repartizării posturilor, funcţie de reprezentativitatea mediei (evaluarea ce 
utilizează criterii, eşantionul de nespecialişti) 

Domeniul [0 – 17] (17 – 35] (35 – 50] (50 – ∞) [0 – 50] / [0 – ∞) (%) 
Producţie unguente 3 2   3 62,5 
Financiar Contabil   4     100 
Resurse Umane 2 2   1 80 
Total 5 8 0 4 76,47 

 
În concluzie, putem afirma că utilizarea criteriilor în evaluarea posturilor, 

în situaţia utilizării unui grup de nespecialişti, va asigura rezultate mai bune în 
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ceea ce priveşte semnificaţia acestora, comparativ cu realizarea unei evaluări 
fără criterii. 

 
6. Analiza datelor obţinute pe eşantionul de specialişti 
 
Analizând datele din cadrul tabelului 5, pot fi evidenţiate următoarele 

constatări: 
1. Cea mai mare abatere medie pătratică este întâlnită în evaluarea ce nu 

utilizează criterii, pe postul de contabil 3 şi are valoarea de 319.923. 
Următoarea valoare obţinută de abaterea medie pătratică, de o valoare mare 
(311.083), este întâlnită în cazul postului de specialist recrutare, pe acelaşi 
criteriu. Valoarea minimă obţinută de abaterea standard este de 1.417, pe postul 
de tehnolog.  

2. Valoarea maximă a abaterilor standard, în evaluarea ce utilizează 
criterii, este de 306.639, pentru postul de specialist recrutare. Rezultatul obţinut 
pentru postul de specialist recrutare poate fi considerat ca fiind o excepţie 
deoarece următoarea valoare, în ordine descrescătoare este de 194.865 pentru 
postul de contabil 1.  Valoarea minimă a abaterilor standard obţinute este de 
10.657 pentru postul de manager secţie.  

3. În evaluarea ce nu utilizează criterii, cea mai mare diferenţă între 
valorile abaterilor medii pătratice se obţine, pe domeniul financiar contabil, 
între posturile de contabil 3 şi contabil şef, aceasta fiind de 246.436 (319.923 – 
73.487), iar cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul producţie 
unguente, cu o valoare de 42.822 (44.239 – 1.417), rezultată ca diferenţă dintre 
valorile aferente posturilor de operator 3 şi tehnolog. 

4. În evaluarea ce utilizează criterii, cea mai mare diferenţă între valorile 
abaterilor standard se obţine, pe resurse umane, între posturile de specialist 
recrutare şi specialist resurse umane şi este de 241.281 (306.639 – 65.358), iar 
cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul producţie unguente, cu o 
valoare de 13.096 (23.753 – 10.657), rezultată ca diferenţă dintre valorile 
aferente posturilor de operator 5 şi manager secţie. 

5. Valorile maxime şi minime obţinute de coeficienţii de variaţie nu se 
regăsesc pe aceleaşi posturi pe care au fost înregistrate minimele şi maximele 
abaterilor standard. Spre exemplu, pentru postul de contabil 3, care a înregistrat 
cea mai mare abatere medie pătratică în evaluarea ce nu utilizează criterii, 
coeficientului de variaţie este de 0,63, la mare diferenţă de valoarea maximă de 
1,06. În cazul valorilor minime, situaţia este similară. Postul de tehnolog, care 
avea cea mai mică abatere medie pătratică, se regăseşte din prisma 
coeficientului de variaţie la distanţă semnificativă de operator 2 (postul cu cea 
mai mică valoare calculată pentru coeficientul de variaţie respectiv 0,02). 
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Situaţia este similară dacă analizăm valorile obţinute de coeficienţii de variaţie, 
în evaluarea ce utilizează criterii, pentru valorile minime, dar nu şi pentru 
valorile maxime, acolo unde postul care a înregistrat cea mai mare abatere 
medie pătratică înregistrează şi cea mai mare valoare a coeficientului de 
variaţie. Deoarece există o strânsă corelaţie între coeficienţii de variaţie şi 
variaţiile limitelor intervalului de încredere faţă de medie pe care le vom analiza 
în detaliu în cele ce urmează, considerăm că o analiză detaliată asupra 
rezultatelor nu este necesară. 

6. Cea mai mare valoare a variaţiei limitelor intervalului de încredere faţă 
de medie este de 0,73, întâlnită în evaluarea ce nu utilizează criterii, postul de 
specialist recrutare, iar cea mai mică valoare este de 0,02, pentru postul de 
operator 2. 

 
Tabelul 5  

Valorile relative aferente fiecărui post (media), abaterea standard, coeficientul de variaţie 
şi variaţia limitelor intervalului de încredere faţă de medie, calculate funcţie de valorile 

acordate de specialişti, pe criteriile de evaluare 

Postul Domeniu 
Evaluare ce nu utilizează criterii Evaluare ce utilizează criterii 
Media σ v V Media σ v V 

Specialist resurse umane Resurse umane 234658 121756 0,52 0,36 240611 65358 0,27 0,19 
Administrator salarizare Resurse umane 604009 132694 0,22 0,15 590984 116315 0,20 0,13 
Inspector resurse umane Resurse umane 659663 177447 0,27 0,18 707801 156102 0,22 0,15 
Asistent resurse umane Resurse umane 679808 214572 0,32 0,22 710798 170419 0,24 0,16 
Specialist recrutare Resurse umane 294057 311083 1,06 0,73 403788 306639 0,76 0,52 
Contabil 2 Financiar contabil 527479 275721 0,52 0,57 503466 100578 0,20 0,22 
Contabil 3 Financiar contabil 511209 319923 0,63 0,68 534212 86229 0,16 0,18 
Contabil 1 Financiar contabil 686654 200596 0,29 0,32 733465 194865 0,27 0,29 
Contabil sef Financiar contabil 254811 73487 0,29 0,31 139603 59488 0,43 0,46 
Tehnolog Producţie unguente 27367 1417 0,05 0,06 309834 13872 0,04 0,05 
Operator 1 Producţie unguente 459071 14535 0,03 0,03 509646 18982 0,04 0,04 
Operator 2 Producţie unguente 595605 13108 0,02 0,02 600539 13390 0,02 0,02 
Operator 3 Producţie unguente 445854 44239 0,10 0,11 543490 23427 0,04 0,05 
Operator 4 Producţie unguente 480160 18248 0,04 0,04 551137 16294 0,03 0,03 
Operator 5 Producţie unguente 510215 37966 0,07 0,08 546250 23753 0,04 0,05 
Operator 6 Producţie unguente 499614 34430 0,07 0,08 606778 12014 0,02 0,02 
Manager secţie Producţie unguente 17353 1776 0,10 0,11 212566 10657 0,05 0,05 

 
7. Valoarea maximă a variaţiei limitelor intervalului de încredere faţă de 

medie este de 0,52, în evaluarea ce utilizează criterii, postul de specialist 
recrutare, iar valoarea minimă este de 0,02, pentru operator 2.  

8. Cea mai mare diferenţă între variaţiile limitelor intervalului de 
încredere faţă de medie este de 0,85 (0,73 – 0,15) şi se obţine în evaluarea ce nu 
utilizează criterii, domeniul resurse umane, între posturile de specialist recrutare 
şi administrator salarizare, iar cea mai mică diferenţă este obţinută pe domeniul 
producţie unguente şi este de 0,09 (0,11 – 0,02), rezultată ca diferenţă dintre 
valorile aferente posturilor de operator 3/manager secţie şi operator 2. 
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9. Cea mai mare diferenţă între variaţiile limitelor intervalului de 
încredere faţă de medie se obţine în evaluarea ce utilizează criterii, domeniul 
resurse umane, între posturile de specialist recrutare şi administrator salarizare, 
acesta fiind de 0,39 (0,52 – 0,13), iar cea mai mică diferenţă de 0,03 (0,05 – 
0,02) este obţinută pe domeniul producţie unguente, rezultată ca diferenţă dintre 
valorile aferente posturilor de operator 3 (sau operator 5, tehnolog, manager 
secţie) şi operator 2 sau operator 6. 

Concluziile rezultate în urma analizei efectuate pe eşantionul de 
nespecialişti rămân valabile şi în cazul datelor conferite de eşantionul de 
specialişti. 

Analizând mediile abaterilor medii pătratice, prezentate în tabelul 6, pot fi 
desprinse următoarele constatări: 

Valoarea maximă a abaterii standard este de 217.431 şi este obţinută pe 
eşantionul de specialişti, evaluare efectuată fără a utiliza criterii, domeniul 
financiar contabil. Valoarea minimă rezultată în urma evaluării fără a utiliza 
criterii este de 20.715, determinată pe domeniul producţie unguente.  

 
Tabelul 6 

Mediile abaterilor standard aferente valorilor relative ale posturilor (calculate la nivelul 
eşantionului de specialişti) şi determinate pe ambele tipuri de evaluări, pentru fiecare 

domeniu în parte 
Evaluare ce utilizează / nu utilizează criterii Domeniu σ 

Evaluare ce nu utilizează criterii Financiar contabil 217,431 
Evaluare ce nu utilizează criterii Resurse umane 191,511 
Evaluare ce utilizează criterii Resurse umane 162,967 
Evaluare ce utilizează criterii Financiar contabil 110,290 
Evaluare ce nu utilizează criterii Producţie unguente 20,715 
Evaluare ce utilizează criterii Producţie unguente 16,549 

 
Valoarea maximă a abaterii medii pătratice pe eşantionul de specialişti, în 

evaluarea ce utilizează criterii, este de 110.290 şi este obţinută pe domeniul 
resurse umane. Valoarea minimă rezultată în evaluarea ce utilizează criterii este 
de 16.549 şi se obţine pe domeniul producţie unguente. Se constată, spre 
deosebire de datele conferite de eşantionul de nespecialişti, o suprapunere între 
valorile obţinute în evaluarea ce nu utilizează criterii cu cele rezultate în 
evaluarea ce utilizează criterii. Aceste rezultate considerăm că se află sub 
impactul metodologiei diferite de culegere a datelor utilizată exclusiv în 
domeniul producţie unguente pe eşantionul de specialişti. Cu toate acestea 
considerăm necesar să analizăm dacă mediile abaterilor standard calculate 
pentru datele conferite de evaluarea ce nu utilizează criterii se diferenţiază sau 
nu de evaluarea ce utilizează criterii. Drept urmare emitem următoarele ipoteze:  
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H0: Media abaterilor medii pătratice calculată pe eşantionul de specialişti, 
evaluare ce nu utilizează criterii, este egală cu media abaterilor medii pătratice 
determinată pe eşantionul de specialişti, evaluarea ce utilizează criterii. 

H1: Media abaterilor standard determinată pe eşantionul de specialişti, 
evaluare ce nu utilizează criterii, este diferită de media abaterilor medii 
pătratice determinată pe acelaşi eşantion, dar în evaluarea ce utilizează criterii. 

Analizând datele obţinute, putem afirma, având în vedere valoarea lui  
t = 2,197 cu un sig =0,043 < 0,05, cu o probabilitate de 95%, că media 
abaterilor standard determinate pe eşantionul de nespecialişti, evaluare ce nu 
utilizează criterii, este diferită de media abaterilor medii pătratice determinată în 
evaluarea ce utilizează criterii. Această afirmaţie ne este demonstrată şi de 
faptul că valoarea 0 nu este cuprinsă în intervalul de încredere. În concluzie, 
respingem ipoteza H0 şi acceptăm H1. Se demonstrează astfel că utilizarea 
criteriilor în evaluarea posturilor asigură obţinerea unor rezultate mai bune în 
privinţa încrederii în rezultatele finale (abateri pătratice semnificativ mai reduse 
ca valoare). 

În mod similar analizei efectuate pe eşantionul de nespecialişti, 
considerăm necesar să răspundem la întrebarea: În ce măsură valorile relative 
aferente posturilor evaluate le putem considera ca fiind reprezentative? Pentru a 
efectua cercetarea, am utilizat coeficientul de variaţie. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelele 7 şi 8. Analizând datele, pot fi extrase următoarele 
concluzii: 

În primul rând se observă o creştere semnificativă a procentului de medii 
reprezentative cel puţin în sensul larg, de la 76,47%, rezultat obţinut în 
evaluarea ce nu utilizează criterii, eşantionul de specialişti, la 94,12%, 
evaluarea ce utilizează criterii. Datele sunt identice cu cele înregistrate pe total 
subiecţi. 

 
Tabelul 7 

Analiza repartizării posturilor, funcţie de reprezentativitatea mediei  
(evaluare ce nu utilizează criterii, eşantionul de  specialişti) 

Domeniu [0 – 17] (17 – 35] (35 – 50] (50 – ∞) [0 – 50] / [0 – ∞) (%) 
Resurse Umane   3   2 60,00 
Financiar Contabil   2   2 50,00 
Producţie unguente 8       100,00 
Total 8 5 0 4 76,47 

 
 
 
În al doilea rând, variaţia este determinată atât de către posturile din 

domeniul financiar contabil (printr-o creştere de la 50% la 100%), cât şi din cel 
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al resurselor umane (printr-o creştere de la 60% la 80%). O îmbunătăţire a 
rezultatelor se poate constata şi în privinţa repartizării posturilor pe intervale.  

 
Tabelul 8  

Analiza repartizării posturilor, funcţie de reprezentativitatea mediei (evaluare ce 
utilizează criterii, eşantionul de specialişti) 

Domeniu [0 – 17] (17 – 35] (35 – 50] (50 – ∞) [0 – 50] / [0 – ∞) (%) 
Resurse umane   4   1 80 
Financiar contabil 1 2 1   100 
Producţie unguente 8       100 
Total 9 6 1 1 94,12 

 
În concluzie, putem afirma că folosirea criteriilor în evaluarea posturilor, 

în situaţia utilizării unui grup de specialişti, va asigura rezultate mai bune în 
ceea ce priveşte semnificaţia acestora, comparativ cu realizarea unei evaluări 
fără criterii. 

Observaţie: rezultatele foarte bune obţinute pe domeniul producţie 
unguente se datorează metodologiei diferite de colectare a datelor pe eşantionul 
de specialişti. 

 
7. Concluzii 
 
Ca urmare a rezultatelor obţinute prin analizele efectuate pe cele două 

eşantioane (specialişti şi nespecialişti), am ajuns la următoarele concluzii: 
Indiferent de eşantion,  putem afirma că folosirea criteriilor în evaluare a 

posturilor va asigura obţinerea unor rezultate mai bune în ceea ce priveşte 
abaterea standard, coeficientul de variaţie, precum şi a variaţiilor limitelor 
intervalului de încredere faţă de medie. 

Metodologia de culegere a datelor influenţează esenţial rezultatele finale. 
Concluzia ne este demonstrată de rezultatele mult mai bune obţinute de către 
specialiştii din producţie, la toată gama de indicatori utilizaţi în prezenta 
analiză. 

Valorile mari obţinute pentru indicatorii calculaţi, indiferent de eşantionul 
utilizat (face excepţie eşantionul de specialişti din producţie unguente), 
demonstrează o discordanţă între opiniile subiecţilor indiferent de categoria din 
care fac parte, ceea ce arată existenţa unor opinii diametral opuse în privinţa 
importanţei anumitor atribuţii în activitatea întreprinderii. Considerăm 
diferenţele de opinii ca datorându-se lipsei de informaţii, precum şi unor 
preconcepte în cazul nespecialiştilor, în timp ce în cazul specialiştilor, 
considerăm  diferenţele de practici dintre companii ca fiind motivul principal. 
Spre exemplu, în cazul unor firme în care selecţia devine pentru multe posturi 
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una formală, personalul din resurse umane va diminua semnificativ importanţa 
acestei activităţi. Nu acelaşi lucru ar avea loc şi în cazul unei companii în care 
recrutarea şi selecţia sunt considerate de importanţă vitală.  

 Valorile maxime şi minime înregistrate de către coeficienţii de variaţie şi 
implicit de către variaţiile limitelor intervalului de încredere faţă de medie nu 
sunt pe aceleaşi posturi pe care valorile abaterilor standard obţin maxime şi 
minime. Motivaţia se datorează numitorului, respectiv valorii relative a 
postului. În condiţii normale (datele ar fi obţinute ca urmare a unor măsurători 
reale, spre exemplu distanţe, dimensiuni ale unor obiecte etc.) valorile aferente 
numărătorului nu ar fi fost o problemă. În situaţia de faţă rezultatele pot fi însă 
denaturate. Spre exemplu postul de contabil şef, ce a rezultat ca având cea mai 
mică valoare pe eşantionul de specialişti, în evaluarea ce nu utilizează criterii, 
cu o abatere standard de 59.488, înregistrează un coeficient de variaţie de 0,43. 
Metodologia, aşa cum a fost stabilită, a presupus că pe măsură ce valoarea 
relativă creşte, valoarea postului este din ce în ce mai mică şi invers. Să 
presupunem că prin metodologie aş fi stabilit ca pe măsură ce valoarea relativă 
creşte, postul să fie din ce în ce mai valoros. În aceste condiţii valoarea postului 
de contabil şef ar fi putut fi de 860.397 (1.000.000 – 139.603), în loc de 
139.603,. Presupunem că abaterea medie pătratică ar rămâne la fel (deoarece o 
creştere a valorilor relative ale posturilor nu presupune şi o creştere a variaţiilor 
înregistrate), coeficientul de variaţie calculat ar fi de 59.488/860.397 = 0,07 şi 
s-ar încadra în intervalul prin care se poate afirma despre medie ca fiind strict 
reprezentativă. 

Diferenţele semnificative între rezultatele obţinute pe eşantionul de 
specialişti, comparativ cu cel de nespecialişti, demonstrează imposibilitatea de a 
înlocui personalul cunoscător al posturilor supuse evaluării cu alte categorii de 
salariaţi. 

Considerăm pe viitor ca fiind necesară o îmbunătăţire a metodologiei de 
evaluare în vederea diminuării impactului pe care valoarea relativă a posturilor 
îl are asupra coeficientului de variaţie. 
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