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Prefață 
 
 

În contextul transformărilor economice, sociale și tehnologice actuale, 
gestionarea eficientă a resurselor umane de către companiile care activează peste 
granițele naționale trebuie să țină cont de provocările din mediul global de afaceri 
pentru a putea beneficia de oportunitățile induse de o forță de muncă responsabilă, 
flexibilă, specializată, diversă și multiculturală. 

Unele dintre cele mai des menționate provocări care influențează 
managementul resurselor umane în context internațional sunt reprezentate de: 
afirmarea caracterului global al forței de muncă și păstrarea simultană a specificului 
cultural național, integrarea noilor tehnologii informaționale în toate activitățile de 
resurse umane, adaptarea la schimbările socio-demografice manifestate la nivel 
global, creșterea specializării și a flexibilității muncii, includerea principiilor de 
sustenabilitate în toate activitățile de resurse umane etc. Soluțiile identificate de 
companiile internaționale pentru a deveni mai receptive la schimbările de pe piață și 
la nevoile resurselor umane vizează orientarea predilectă către integrarea și 
dezvoltarea capitalului uman, astfel încât să fie mai flexibile, mai eficiente în 
reducerea costurilor și mai competitive la nivel global. 

Lucrarea intitulată „Managementul resurselor umane în context inter-
național: Tendințe și oportunități actuale” evidențiază succint activitățile de bază 
privind personalul și principalele aspecte de care trebuie să țină cont companiile care 
își gestionează resursele umane la nivel internațional, sub impactul unui cumul de 
factori, dintre care transformarea digitală actuală, schimbările socio-demografice și 
diversitatea culturală au beneficiat de o atenție deosebită. Companiile – în special 
cele internaționale sau multinaționale – fac obiectul acestei lucrări de specialitate, 
chiar dacă noțiunile de management al resurselor umane își găsesc, în principiu, 
aplicabilitatea în toate tipurile de organizații. 

Prezenta carte a fost concepută ca un manual universitar (suport de curs), în 
special pentru studenții de la ciclul de licență, specializarea Limbi Moderne Aplicate 
din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, ASE București, care 
trebuie să își însușească un set de cunoștințe de bază și să deprindă abilități analitice 
referitoare la managementul resurselor umane în context internațional. În acest sens, 
fiecare unitate de învățare are obiective specifice și întrebări și aplicații, menite să 
sedimenteze cunoștințele acumulate ale celor care o parcurg. Cartea se poate adresa 
și publicului larg, doar în măsura în care acesta nu este reprezentat de profesioniști în 
domeniu. Drept urmare, lucrarea nu a vizat o prezentare exhaustivă a domeniului 
managementului internațional al resurselor umane, ci doar o trecere în revistă a 
principalelor tendințe și oportunități actuale aferente companiilor care își gestionează 
angajații peste granițele naționale. 

Lucrarea este împărțită pe șapte capitole principale, dintre care primele două 
prezintă aspecte generale și actuale care caracterizează managementul resurselor 
umane (MRU) în companiile cu activitate internațională/globală, în timp ce 
următoarele cinci capitole reliefează politicile specifice MRU în cadrul acestor 
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organizații de afaceri – planificarea necesarului de personal, recrutarea, selectarea, 
pregătirea-dezvoltarea, evaluarea și motivarea-recompensarea angajaților. La nivelul 
fiecărui capitol, lucrarea urmărește o triplă abordare conceptual-analitică: în primul 
rând, prezentarea activităților sau a politicii de personal la modul general și succint; 
în al doilea rând, particularizarea aplicabilității conceptelor de MRU la cazul 
companiilor cu personal internațional și expatriat; în al treilea rând, oferirea unei 
imagini sintetice cu privire la evoluția recentă a unei serii de indicatori 
macroeconomici și sociali în UE, care au legătură cu tema și influențează subiectele 
abordate în cadrul capitolului (această a treia perspectivă se regăsește doar la șase 
din cele șapte capitole). 

Includerea celui de-al treilea palier în economia manualului are o dublă 
justificare: pe de o parte, contextul local și piața forței de muncă din fiecare țară de 
implantare influențează decisiv conceperea și implementarea politicilor de resurse 
umane ale companiilor cu activitate internațională; pe de altă parte, tendințele 
globale asociate MRU sunt reflectate și de evoluția diverșilor factori sau 
determinanți naționali ai activităților de personal (ex.: rata șomajului, distribuția 
angajaților în funcție de calificări, rata de ocupare a persoanelor cu vârsta de 65 de 
ani, ponderea angajaților cu jumătate de normă, rata angajării în companiile străine, 
ponderea șomerilor care au utilizat diverse metode pentru găsirea unui loc de muncă, 
ponderea specialiștilor IT în total angajați, ponderea angajaților care au participat 
recent la programe de pregătire la locul de muncă, productivitatea muncii, salariile 
minime, durata medie a vieții active, rata discriminării la locul de muncă, decalajul 
de ocupare a forței de muncă în funcție de gen, ponderea angajaților care lucrează de 
acasă). Cu rol didactic și exemplificativ, analiza unor factori naționali care 
influențează activitățile de resurse umane în companiile cu activitate internațională  
s-a realizat pentru țările membre UE în perioada recentă. Nu în ultimul rând, acest al 
treilea palier reprezintă și o perspectivă inovativă cu privire la abordarea 
managementului resurselor umane în context internațional. 

Principalele surse de informații folosite pentru elaborarea prezentului 
manual universitar vizează cărți de specialitate renumite din literatura străină  
(ex.: Armstrong, 2006; Armstrong și Taylor, 2014; Briscoe și Schuler, 2004; 
Deresky, 2006; Dessler, 2012; Hofstede et al., 2010; Mathis și Jackson, 2010; 
Portolese Dias, 2012), lucrări științifice românești (ex.: Popa și Filip, 1999), articole 
de specialitate indexate în baze de date internaționale, surse internet cât mai recente 
și date statistice de la Eurostat (2020). 

Ținând cont de faptul că mediul actual de afaceri se află într-o transformare 
continuă și o parte semnificativă din această lucrare se bazează pe tendințe, 
oportunități și date statistice actuale, prezentul suport de curs va necesita o 
actualizare continuă, care să reflecte într-o manieră cât mai adecvată măsurile pe 
care companiile cu activitate internațională le întreprind la nivelul resurselor lor 
umane. În final, doresc să mulțumesc tuturor celor care vor citi acest manual și care 
îmi vor transmite sugestiile lor cu privire la aspectele care pot fi îmbunătățite și/sau 
adăugate în edițiile următoare și vă asigur de întreaga mea considerație. 
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