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NUMELE ORGANIZAȚIEI Erste Group Bank AGt 

ȚARĂ Austria 

 

 

SECTOR ECONOMIC  Bancar
 

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI    Afacere 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) împreună cu Sparkassen (în 

română: bănci de economii) reprezintă unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Austria. În 

activitatea sa de bază – depozite și credite bancare – se concentrează pe clienți privați, companii și 

sectorul public 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Angajații beneficiază de o gamă destul de largă de avantaje oferite de Erste Bank care par să se focuseze 

pe trei aspecte principale: echilibrul dintre viața profesională și viața privată, învățarea și dezvoltarea și 

bunăstarea personală. Programul de lucru bazat pe încredere, concediul de paternitate, munca la 

domiciliu, precum și o grădiniță a companiei ,sprijină angajații în găsirea echilibrului dintre viața 

profesională și viața privată. Al doilea aspect este abordat prin intermediul workshop-urilor, seminariilor 

și studiului online (e-learning), care sunt fie direct furnizate de companie, fie decontate de Erste Bank. 

În cele din urmă, un club sportiv și de agrement care oferă peste 20 de tipuri de sport și activități, precum 

și o selecție de restaurante cu variante alimentare sănătoasă, permit angajaților să-și mențină 

bunăstarea. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Strategia companiei reflectă necesitatea de a crea un mediu de lucru care să promoveze și să își sprijine angajații în 

diferite etape ale carierei lor. Aceasta cuprinde nu doar activități legate strict de locul lor de muncă, ci și cele 

înglobate în viața personală. Prin urmare, strategia de management a companiei pare a fi una pozitivă, de ex. 

permițând angajaților să își stabilească singuri orele de lucru printr-un sistem bazat pe încredere sau oferind servicii 

precum o grădiniță a companiei. Acest aspect particular reflectă o abordare care poate fi descrisă ca „flexibilitate 

orizontală”, adică funcționează ca un factor de sprijin pentru angajați, luând în considerare și viața lor personală. O 

abordare mai „verticală” care oferă flexibilitate autogestionării este oferirea de finanțare pentru ateliere și 

traininguri legate de carieră. Acest lucru îi determină pe angajați să fie în controlul propriei ascensiuni profesionale, 

insuflându-le responsabilitatea pentru aceasta și astfel încurajând autocontrolul. În cele din urmă, pentru a promova 

abilitățile de management al oamenilor, precum și un mediu de lucru bazat pe relații strânse între angajați și mai 

empatic, Erste Bank AG oferă activități de agrement comune în campus. 

RAȚIUNE 

Strategia prezentată mai sus sugerează faptul că efortul companiei de a promova auto-managementul, inteligența 

emoțională și în general îmbunătățirea calității generale a locului de muncă oglindește diverse motive, cele cruciale 

fiind: calitatea performanței, imaginea și atractivitatea. Aceste politici, într-adevăr, se presupune că aduc 

performanțe mai bune, îmbunătățesc imaginea băncii și o modelează ca o organizație prietenoasă cu familia, 

orientată spre valoare și, în sfârșit, o fac mai atractivă pentru viitorii angajați talentați. 

OBIECTIVE 

Obiectivele DESCOPERITE pot fi rezumate astfel: 

îmbunătățirea calității generale a mediului de lucru pentru a îmbunătăți performanța și autonomia 

angajaților; 

promovarea imaginii companiei a se orienta spre valoare pentru a recruta angajați, asigurând în 

același timp un răspuns pozitiv din rândul clienților și al populației în general; 

înlocuirea managementul strict al personalului pentru a spori performanța acestora  
 
 

IMPACT 
Fara rezultate negative semnificative raportate, rezultatele pe termen scurt par să fie satisfăcătoare 

pentru Erste Bank; cu o clasare in top printre marii angajatori din Austria, precum și premii precum 

„compania prietenoasă pentru familii” (familienfreundliches Unternehmen). 

Un potențial efect secundar negativ al acestei strategii poate fi acela că transferul majorității 

responsabilității asupra angajaților ar putea elimina factorul de decizie al companiei și diminua oarecum 

pozția lor de angajatori. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Abordările și strategiile prezentate mai sus promovează următoarele abilități: 
 

INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

EVALUAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR 

MANAGEMENTUL PERSOANELOR  

AUTOCONTOL 

GESTIONAREA RETICENȚEI FAȚĂ DE SCHIMBĂRI 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Recomandările esențiale din cele mai bune practici menționate mai sus sunt că gestionarea angajaților prin 

promovarea factorii favorizanți care permit flexibilitatea și autoreglementarea în detrimentul celor meniți să 

controleze și să reglementeze în mod specific programul de lucru, concentrându-se strict pe performanța lor la locul 

de muncă, le permite acestora să îmbunătăţească: 
 

parcursul profesional 

autocontrolul;                            

inteligența emoțională; 

performanța; 

echilibrul dintre 

munca si viața 

personală; 

calitatea vieții; 

luarea deciziilor; 

inovație. 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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REFERINȚE 

Erste Group Bank AG. (opened: 10.08.2022) Responsibility. from https:// 

www.erstegroup.com/en/career/commitment Erste Group Bank AG. (opened: 10.08.2022) 
 

Service for our Employees from https://www.erstegroup.com/en/career/benefits Erste Group Bank 

AG (opened: 17.08.2022) 
 

Sparkasse Bregenz ist familienfreundlich https://www.sparkasse.at/bregenz/news/ 

Presseaussendungen/2022/03/02/familienfreundlicherbetrieb2022 

http://www.erstegroup.com/en/career/commitment
http://www.erstegroup.com/en/career/benefits
http://www.sparkasse.at/bregenz/news/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Universitatea din Viena 

ȚARĂ  Austria 

 

 

SECTOR ECONOMIC    Educație
 

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI Altele 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Universitatea din Viena este o universitate publică de cercetare situată în Viena, Austria. A fost fondată 

de ducele Rudolph al IV-lea în 1365 și este cea mai veche universitate din lumea vorbitoare de limbă 

germană. Cu istoria sa lungă și bogată, Universitatea s-a dezvoltat într-una dintre cele mai mari 

universități din Europa și, de asemenea, una dintre cele mai renumite, în special în domeniul științelor 

umaniste. Este asociată cu 21 de câștigători ai premiului Nobel și a fost casa academică a multor 

cercetători de importanță istorică, precum și academică. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Mentoratul la Universitatea din Viena este un program de sprijin în care studenții cu experiență asistă 

studenții boboci în primul lor semestru. De regulă, un grup este format din zece până la douăzeci de 

participanți care se întâlnesc în mod regulat, o dată pe săptămână sau la fiecare două săptămâni. În 

această perioadă, mentorii implementează mai multe activități care vizează teambuilding-ul, precum și 

conștientizarea emoțională și bunăstarea bobocilor, proiectând activități de grup care sunt incluzive și 

eficiente în aspectele menționate. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Studiul de caz cuprinde două aspecte cruciale ale activităților de mentorat relevante pentru acest 

proiect: Cele desfășurate pentru a forma mentori și cele care urmăresc să sprijine mentorii, deoarece 

ambele sunt exemple de acțiuni care abordează inteligența emoțională. Mentorii sunt grupați într-o 

echipă de 3-4 de studenți care trebuie să lucreze îndeaproape și să dezvolte rapid o relație de lucru 

empatică, pentru a genera implicare atât în grupul lor, cât și în rândul bobocilor. Pentru a realiza acest 

lucru, toți mentorii stau împreună și se concentrează pe crearea unui mediu de lucru propice pentru a 

împărtăși idei. Prin urmare, o componentă crucială în crearea unei echipe bune, capabilă să-i conducă 

pe alții, este transformarea acceptării într-o premisă de maximă importanță a activităților care se vor 

desfășura. Acest lucru este urmărit prin activități de grup, jocuri și socializare care promovează 

distracția, precum și experiențe personale mai profunde. Personalitățile diferite ale mentorilor împing 

limitele acceptării și mai departe formând exemple de modele personale și sociale. În plus, mentorii se 

bucură de o mare flexibilitate în planificarea activităților lor, frecvența sesiunilor de mentorat și 

obiectivele specifice. Acest lucru îi echipează, pe de o parte, cu o mai mare responsabilitate personală, 

care, susținută de activități care promovează creativitatea și coeziunea interpersonală, ar trebui să aibă 

ca rezultat o gamă largă de abordări ale mentoratului, cu șansa de a le compara la sfârșitul activității. 

În ceea ce privește activitățile de tip peer-to-peer (de la egal la egal), acestea stimulează, de asemenea, 

coeziunea socială, acceptarea și performanța prin îmbinarea activităților de îndrumare cu cele sociale 

în moduri similare cu cele ale mentorilor lideri de proiect. 

RAȚIUNE 

Motivele principale care stau în spatele acestei activități sunt duble: pe de o parte, sprijină formarea 

de conexiuni interpersonale între studenți, încercând în același timp să le îmbunătățească performanța. 

Pe de altă parte, oferă mentorilor posibilitatea de a-și extinde perspectivele de carieră, deoarece 

această activitate este creditată ca un stagiu, cu nota finală și scrisoare de recomandare. 

 

OBIECTIVE 

Activitatea urmărește: 

crearea unui spațiu sigur și promovarea acceptării pentru a dezvolta mai bine stilurile de 

conducere, coeziunea echipei, precum și abordări inovatoare de conducere; 

echiparea studenților cu sprijin și responsabilitate;   

îmbunătățirea auto-controlului și gestionării timpului; 

promovarea carierei studenților. 
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IMPACT 

În timp ce rezultatele pe termen scurt păreau pozitive și în concordanță cu obiectivele generale, 

rezultatele pe termen lung, care au pus mai multă presiune pe responsabilitățile proprii ale mentorilor 

și pe auto-gestionare, nu au fost neapărat strălucitoare. Într-adevăr, în timp ce majoritatea echipelor 

au instruit cu succes bobocii pentru examene și au reușit să formeze legături personale de lungă durată, 

unele grupuri nu păreau capabile să formeze activități de susținere și nu au reușit să se întâlnească în 

mod regulat. Când au fost întrebați care a fost principalul obstacol, participanții au răspuns că lipsa 

unei legături puternice de la început, precum și scăderea nivelului de interes, au fost de vină pentru 

rezultatul slab. Prin urmare, crearea unor conexiuni personale mai bune, precum și menținerea atenției 

și angajamentului față de proiect par a fi principalele probleme pe termen lung care afectează calitatea 

rezultatelor. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Aceste bune practici vizează:    

• INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

• EMPATIA 

• REZOLVAREA PROBLEMELOR  

• ASERTIVITATE 

• JUDECATA ȘI LUAREA DECIZIILOR  

• ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE  

• MANAGEMENTUL OAMENILOR 

• AUTOCONTROL 

• GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

O lecție cheie din această practică este că flexibilitatea ar putea să nu fie la fel de eficientă, ba chiar 

contraproductivă - atunci când vine vorba de munca în echipă, dacă legătura dintre membrii echipei nu 

este suficient de puternică și aceștia nu sunt capabili să țină pasul cu motivația lor. Cu toate acestea, 

dacă aceste elemente sunt consolidate și susținute pe tot parcursul procesului, rezultatele pot fi 

incredibil de satisfăcătoare la nivel personal, bazat pe performanță și inovație.
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERINȚE 
 

Universität Wien; (opened: 10.08.2022) Steop Mentoring from https:// ctl.univie.ac.at/angebote-fuer- 

studierende/im-ersten-semester/steopmentoring/ 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Merck 

ȚARĂ Austria și Germania 

 

 

SECTOR ECONOMIC   Ștință și Technologie 
 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI    Afacere 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIE 
Merck este o companie lider în domeniul științei și tehnologiei și este reprezentată în Austria de diviziile 

sale din domeniul sănătății, biologiei și electronicii. Filiala austriacă, cu peste 80 de angajați, dezvoltă și 

comercializează medicamente de înaltă calitate, produse inovatoare pentru industria biotehnologică și 

farmaceutică și pentru cercetarea academică, precum și produse chimice pentru aplicații specializate. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Bazat pe abordarea Enabling Space, Merck Innovation Center reprezintă un exemplu de ecosistem de 

inovare susținut de spații arhitecturale care susțin și promovează aspectele cognitive legate de inovare. 

Centrul interdisciplinar de Inovare, inter-unitate, oferă angajaților și practicienilor din exterior un spațiu 

structurat sigur în care își pot desfășura proiectele individuale, inovatoare. În plus, permite 

antreprenorilor să dezvolte concepte noi, relevante din punct de vedere social. O provocare cheie cu care 

s-a confruntat a fost dezrădăcinarea structurilor și proceselor existente pentru a crea un ecosistem sigur 

în cadrul structurii companiei.
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DESCRIERE DETALIATĂ 
Strategia urmărită de Merck Innovation implementează concepte legate de inovație, cunoaștere și 

arhitectură spațială. Mai exact, ideea crucială implementată pentru crearea Centrului de Inovare este 

aceea de „Spații de Activare”. Acest lucru se bazează pe premisa că spațiul nu este doar o zonă pasivă 

care ne înconjoară, ci mai degrabă o extensie a minții noastre care influențează procesele noastre de 

gândire; acestea, la rândul lor, influențează și modelează împrejurimile noastre. Prin urmare, spațiul 

poate deveni un facilitator al gândirii inovatoare, atâta timp cât este conceput pentru a stimula 

creativitatea. Un aspect crucial al acestei abordări este de a considera spațiul ca implicând o dimensiune 

fizică, un subiect, un context social dat, un strat cognitiv și, în cele din urmă, cunoștințe. 

            Concret, clădirea include: 
- o zonă de co-creație; 
- un spațiu de proiect foarte flexibil, care permite diferite grade de lucru în echipă prin rearanjarea spațiului în 
funcție de nevoile echipelor. Spațiul poate fi de natură fizică imediată sau virtuală.  

 

RAȚIUNE 

Strategia prezentată mai sus a fost elaborată pe baza cercetărilor academice privind strategiile de 

inovare și procesele cognitive, pe de o parte, și a discuțiilor cu compania, pe de altă parte. Prin urmare, 

principalul motiv a fost stabilirea unei strategii de lungă durată pentru a stimula inovația disruptivă, în 

timp ce a dat startul tranziției companiei de la sectorul farmaceutic la cel al științei și tehnologiei 

 

OBIECTIVE 

Obiectivele specifice sunt duble: Generarea de noi tehnologii și oportunități de afaceri care se extind 

dincolo de activitățile și produsele procedurale anterioare ale companiei; și sprijinirea unei culturi 

orientate spre inovare prin crearea de spații pentru regândirea, testarea și promovarea ideilor, în loc 

să le gestioneze. 

 

IMPACT 
Recenziile centrului de inovare au fost extrem de pozitive. A primit mai multe premii pentru inovație, 

printre care:  Premiul Stevie German 2019; - cea mai inovativă companie a anului (2019); 

- Premiul XING New Work. În plus, a adus mai multe tehnologii și soluții inovatoare care au determinat 

expansiunea sa continuă pe piață.



2. Profil de bune practici 

15 

 

 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
Această bună practică vizează: 

• INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ  

• GÂNDIREA CRITICĂ  

• REZOLVAREA PROBLEMELOR 

• ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE  

• MANAGEMENTUL OAMENILOR 

• AUTOCONTROL 

• GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

O clădire nu poate genera de una singură creativitate, gândire liberă, colaborare și, în cele din urmă, 

inovație. Este nevoie de un concept holistic pentru a schimba o mentalitate: Domenii strategice de 

inovare; programe interne și rețele puternice cu start-up-uri / inovatori externi pentru a genera idei; o 

abordare ascendentă pentru proiecte care avansează rapid; programe de formare pentru cultivarea 

potențialului de inovare. Acest principiu inițiază inovarea, mai degrabă decât să o gestioneze. 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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REFERINȚE 

Merck Österreich; (opened: 10.08.2022); About Us ; from https:// www.merckgroup.com/at- 

de/company/who-we-are.html 
 

The Living Core; (opened: 10.08.2022);Merck Innovation Center as Enabling Space, from 

https://www.thelivingcore.com/en/merck- innovation-centeras-enabling-space/ 
 

Merck Innovation Center (opened: 19.08.2022); Press Kit https:// 

www.merckgroup.com/research/innovation-center/de/presskitinnovationcenter- 

de.pdfhttps://www.merckgroup.com/research/innovationcenter/de/presskit-innovationcenter- 

de.pdf 
 

Merck Innovation Center (opened: 19.08.2022) https://e.videocdn.net/video?video- 

id=8aZTbXAx3tE_suKX9CTmEE&playerid=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181&TB_iframe=true&height=490 

&width =815 

http://www.merckgroup.com/at-
http://www.thelivingcore.com/en/merck-
http://www.merckgroup.com/research/innovation-center/de/presskitinnovationcenter-
http://www.merckgroup.com/research/innovationcenter/de/presskit-innovationcenter-
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Mobilkom Austria / A1 

ȚARĂ Austria 

 

 

SECTOR ECONOMIC   Telecomunicații 

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI    Afacere 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
A1 Telekom Austria este cel mai important operator de rețele fixe și mobile din Austria, cu 5,4 milioane 

de clienți mobili și 2,3 milioane de clienți de linii fixe. Portofoliul de produse include telefonie fixă și 

mobilă, internet, servicii IT, IPTV, servicii en-gros, precum și servicii de plată mobilă. 

 
 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

A1-InnovationDays a fost o inițiativă lansată de mobilkom Austria/A1. Acesta a fost realizat ca un 

ecosistem de inovare pentru nativii digitali inspirându-se de la ideea „Spațiilor de Activare”: Un set bine 

orchestrat de activități, inovații de proces, tehnologii, intervenții sociale, precum și locații fizice și 

virtuale a fost aplicat în scopul de a explora potențialitățile care se bazează pe tehnologiile operatorului 

de telefonie mobilă. S-a dovedit că, pentru proiectarea spațiului de facilitare, spațiile sociale, 

epistemologice și fizice sunt de o importanță capitală; prin urmare, inițiativa nu a fost în primul rând 

despre tehnologia în sine, ci mai degrabă despre procesele de proiectare și intercalările lor cu spațiile de 

facilitare cognitive. 



2. Profil de bune practici 

19 

 

 

 

DESCRIERE DETALIATĂ 

Strategia urmărită de companie a fost de a crea un spațiu care să stimuleze dinamica generăeii de 

cunoștințe și a inovării colaborative; prin urmare, mai degrabă decât gestionarea directă a inovării și a 

componentelor sale cognitiv-emoționale, acestea sunt activate prin intermediul unor medii fizice care 

cuprind procese mentale și emoționale, dimensiuni sociale, organizaționale și epistemologice. Pe scurt, 

scopul este de a proiecta un loc care să încurajeze cooperarea socială într-un cadru competitiv. Procesul 

de proiectare a unui astfel de spațiu constă din trei etape: 

 
1.Cercetarea și gasirea sensului 2.Crearea conceptului 3.Proiectarea, planificarea și realizarea, 

implementarea fiind facută de o echipă interdisciplinară cu expertiză în TIC, sociologie, studiu cognitiv, 

filosofie și alte discipline relevante. Mai exact, Zilele inovației A1 organizate de mobilkom Austria sunt 

descrise ca un proces deschis de inovare în contextul unei competiții internaționale de inovare și 

dezvoltare de software. În prima fază, echipele au realizat interviuri calitative aprofundate cu părțile 

interesate pentru a crește nivelul de încredere dintre acestea și companie. Informațiile colectate în 

timpul acestui proces sunt apoi integrate într-un șablon care urmărește să stabilească relații și modele 

între diferitele rezultate. Rezultatul este apoi coroborat cu proiectarea spațiului de activare. De 

exemplu, dacă dezvoltatorii păreau să simtă că aprecierea a fost unul dintre principalii factori ai 

inovației, compania a oferit o acomodare adecvată, îndrumare, precum și primirea din partea 

managerilor de top, inițiative speciale, spațiu de lucru special într-o mănăstire. Astfel, caracteristica 

este implementată în dimensiunile emoționale, arhitecturale și sociale. Colaborarea dintre membrii 

echipei a fost prioritizată în fața competitivității, ceea ce înseamnă că relațiile de încredere și coerență 

au stat la baza valorilor etice de bază, care, dacă ar fi încălcate, ar cauza excluderea din echipă. 

 
 

RAȚIUNE 

Motivele din spatele strategiei prezentate mai sus sunt găsirea celor mai bune modalități de a 

sprijini procesele de inovare, precum și crearea unei relații între nativii digitali, părțile 

interesate și companie 

 

OBIECTIVE 

Prin urmărirea acestei strategii, mobilkom A1 a pretins să găsească procese eficiente de inovare 

pentru a crea modalități de a integra diferite mijloace de comunicare (telefon, e-mail, mesagerie 

instantanee) pe diferite niveluri 
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IMPACT 
Un sondaj realizat în timpul A1- InnovationDays a arătat acest lucru 

 

• 75% dintre dezvoltatori au considerat concursul ca fiind excelent; 

• aproape 100% dintre persoanele intervievate au raportat că ar recomanda acest format pentru 
procesele de inovare și creație; 

 

Feedback-ul a evidențiat, de asemenea, legăturile puternice create între nativii digitali și companie, gradul 
ridicat de învățare la nivel tehnologic și social. În plus, au fost înregistrate îmbunătățiri ale produselor și 
serviciilor ca rezultate. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
Următoarele competențe au fost legate de această practică: 

 

o INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

o EMPATIA 

o GÂNDIREA CRITICĂ  

o REZOLVAREA PROBLEMELOR  

o ASERTIVITATEA 

o JUDECATA ȘI LUAREA DECIZIILOR  

o ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE  

o MANAGEMENTUL OAMENILOR 

o AUTOCONTROL 

o GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Este crucial pentru procesele eficiente de inovare și creație să considerăm spațiul ca o legătură a 

minții, evidențiind astfel dimensiunile sale emoționale, cognitive, sociale și fizice. Acestea trebuie 

integrate într-un design care aprinde calitățile relevante pentru angajați (sau concurenți în acest 

caz). În plus, în timp ce competitivitatea este un impuls esențial pentru inovare, relevanța 

primordială se referă la dimensiunile interpersonale ale încrederii și coerenței. Rolul social și 

emoțional jucat de valorile etice și bunăstarea care vine odată cu aceasta se reflectă în calitatea 

rezultatului. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 

 

REFERINȚE 

Peschl, M.F. and Fundneider, T. (2014) ‘Why space matters for collaborative innovation networks: on 

designing enabling spaces for collaborative knowledge creation’, Int. J. Organisational Design and 

Engineering, Vol. 3, Nos. 3/4, pp.358–391 
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NUMELE ORGANIZȚIEI BILLA AG 

ȚARĂ Austria 

 

 

SECTOR ECONOMIC    Supermarket  

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI    Afacere 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
BILLA, un lanț austriac de supermarketuri, se angajează să găsească soluții cu scopul de a permite 

tuturor să trăiască o viață plină de împliniri. Cu peste 30.000 de angajați, inclusiv aproximativ 1.500 de 

ucenici, BILLA este unul dintre cei mai mari angajatori din Austria, având peste o mie de locații în 

întreaga țară. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

BILLA promovează bunăstarea angajaților săi prin asigurarea unei game largi de beneficii, inclusiv 

încălțăminte concepută special pentru sectorul comerțului cu amănuntul, medicii companiei, „fondul de 

destin” pentru angajații care se confruntă cu situații financiare neprevăzute, programe de asistență a 

angajaților (EPA) care susțin personalul cu consiliere anonimă, gratuită. În plus, BILLA oferă apartamente 

de vacanță dedicate exclusiv personalului lor. BILLA oferă, de asemenea, familiilor de nou-născuți 

pachete de îngrijire a copiilor și oferă părinților oferte speciale pentru taberele pentru copii. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Având în vedere timpul îndelungat petrecut de angajați în picioare și presiunea la care picioarele lor 

sunt supuse, BILLA AG a comandat pantofi specifici concepuți special pentru a ușura și a preveni durerile 

angajaților. Acest lucru ar trebui să îmbunătățească calitatea programului de lucru. În plus, lanțul de 

supermarketuri oferă sprijin angajaților pe tot parcursul vieții lor prin înființarea de fonduri financiare 

de urgență, furnizarea de asistență medicală sponsorizată de companie și furnizarea de activități 

familiilor lor pentru a facilita un echilibru pozitiv între viața profesională și cea privată. Această 

strategie urmărește atragerea potențialilor angajați, precum și ameliorarea imaginii companiei în rândul 

clienților. Atractivitatea locului de muncă este, de asemenea, stimulată de serviciile de consiliere 

anonimă, care vizează crearea unui mediu sigur, atotcuprinzător, dar nu excesiv, în care angajații se 

bucură de un spațiu emoțional deasupra unuia fizic. 

RAȚIUNE 

Raționamentul care stă la baza strategiei este de a îmbunătăți imaginea companiei, echipând în același 

timp angajații cu condițiile necesare pentru a-și îndeplini rolul într-un mediu care oferă sprijin 

emoțional, financiar și familial. 

OBIECTIVE 

După cum am menționat mai sus, prin crearea unui mediu de susținere pe tot parcursul, compania își propune: 
 

• îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calității vieții angajaților; 

• îmbunătățirea imaginii lor în rândul clienților pentru a stimula vânzările și pentru a-i face să aleagă BILLA AG față 
de concurenții săi printr-o decizie bazată pe valoare, în loc de una pur comercială; 

• îmbunătățirea performanței lucrătorilor prin crearea de forme de sprijin emoțional și practic. 

Aceste obiective aduc beneficii atât angajaților, cât și angajatorului, creând astfel rezultate 

pozitive relevante pentru domeniile menționate mai sus. 

IMPACT 

BILLA AG se bucură de un sprijin relativ larg în rândul clienților săi din Austria. Cu toate acestea, 

reputația sa în rândul foștilor și actualilor angajați nu este atât de pozitivă pe cât ne-am aștepta. 

Acestea indică diferența dintre publicitatea și imaginea pe care BILLA AG o promovează și condițiile 

reale de muncă, care sunt uneori opuse față de ceea ce compania pretinde că avansează. Programul de 

lucru neflexibil și salariile mici sunt printre cele mai mari plângeri și obstacole în calea unui echilibru 

între viața profesională și cea privată. Comunicarea internă slabă împiedică, de asemenea, beneficiile 

oferite de lanțul de supermarketuri. 
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CONEXIUNE CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
Aceste bune practici vizează: 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIA 

ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

În general, lecțiile extrapolate din această practică sunt că ideile pentru un mediu de lucru mai bun 

trebuie să fie puse în aplicare și armonizate cu politicile rămase legate de locul de muncă, în special cu 

cele care asigură nevoile fundamentale, cum ar fi un salariu decent. Într-adevăr, din punct de vedere 

strategic, pare a fi chiar mai dăunător să se facă publicitate mai multor beneficii care nu corespund 

realității locului de muncă, creând un sentiment larg răspândit de invizibilitate, neimportanță și 

resentimente în rândul angajaților, care doar le afectează bunăstarea și performanța. Cu toate acestea, 

practicile enumerate în descriere corespund dorințelor și nevoilor angajaților, dar ele pur și simplu nu 

sunt bine puse în aplicare și sunt umbrite de probleme mai mari. 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 

 

REFERINȚE 

BILLA AG; (opened: 10.08.2022); About Us https://karriere.billa.at/ueberuns 
 

BILLA AG; (opened: 10.08.2022); Family and Job https://karriere.billa.at/ ueber-uns/familie-und-beruf 
 

BILLA AG; (opened: 10.08.2022); Employers’ benefits https:// karriere.billa.at/ueber-uns/ihre-vorteile 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI  Diana Supermarket 

ȚARĂ România 

 

 

SECTOR ECONOMIC  Comerț
 

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI                               Altele 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
Diana este unul dintre cei mai independenți retaileri de pe piața românească. Magazinele DIANA sunt o 

rețea de magazine din România, prezentă în topul Local Key Accounts din România, cu peste 30 ani de 

experiență în retail. Având peste 1300 de angajați, rețeaua DIANA cuprinde 65 de magazine în 

județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița. Supermarketul Diana & Diana este o afacere 100% 

românească, lansată la începutul anilor 90. Lanțul de magazine DIANA încurajează producția locală. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Cu o ofertă variată care acoperă toate nevoile zilnice ale consumatorilor, dar și cu o gamă largă de 

produse și preparate din carne DIANA, rețeaua de magazine DIANA își propune să devină alegerea de top 

a clienților din zonele în care operează, oferind prețuri corecte și o experiență plăcută de cumpărături. 

În timpul pandemiei, dar și după, DIANA a extins colaborarea cu alte lanțuri de magazine pentru a sprijini 

cetățenii din sudul României cu prețuri avantajoase. Retailerul are un mix divers de clienți, iar printre 

cei mai mari se numără lanțurile de supermarketuri Kaufland, Mega Image și Carrefour. Produsele Diana 

ajung și pe piețele europene, dar mai puțin în prezent față de anii precedenți. Strategia retailerului este 

de a se concentra pe piața internă, unde există o cerere ridicată, dar există și planuri de expansiune 

internațională. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Toate strategiile și deciziile luate de Diana au fost de a îmbunătăți mediul de lucru, în special ca o 

reacție la limitările perioadei pandemice. Pentru a sprijini clienții și angajații, misiunea Dianei 

(Supermarket) este de a obține cele mai bune prețuri de la producători pentru a oferi un raport optim 

calitate-preț. Modelul de afaceri pe care îl practică este cel al retailului de proximitate. Încrederea 

clienților și a angajaților alături de frecvența cumpărăturilor au determinat Diana să creeze relații 

strânse cu clienții. Rețeaua de magazine Diana, înființată în județul Vâlcea, a ajuns astăzi la 60 de 

unități în cinci județe din țară. Pentru a susține atmosfera de lucru pozitivă și pentru a asigura condiții 

de muncă sigure, pe lângă divizia de magazine, familia Crăciun are și fabrici de producție și prelucrare 

a cărnii. Adina Crăciun, director de marketing și acționar al lanțului de magazine Diana: „În ciuda 

pandemiei, am deschis trei magazine noi în 2020, iar până la sfârșitul anului vom inaugura încă două. 

Sub marca Diana este loc pentru 100 de unități. Directorul de marketing al lanțului de magazine, care 

este și acționar minoritar, a menționat că în ultimii 3-4 ani a existat o dinamică de afaceri destul de 

bună, iar pe viitor reprezentanții familiei Crăciun au propus același lucru. În ultimii doi ani, grupul a 

investit în două direcții majore în retail, pe de o parte în deschiderea de noi magazine, iar pe de altă 

parte în renovarea magazinelor construite în anii precedenți. Toate acestea ca parte a „strategiei” 

pentru mediul de lucru. 

RAȚIUNE 

Problemele cu care s-a confruntat Diana au fost legate de programul lung de lucru, dar și de 

condițiile de muncă din locurile în care este procesată carnea. Angajații se plângeau adesea de frigul 

din încăperile în care era depozitată carnea, dar și de volumul mare de muncă. Gândirea critică și 

abilitățile de rezolvare a problemelor au fost cruciale în gândire, luarea și aplicarea măsurilor. Erau 

multe magazine, dar puțini angajați, așa că Diana a trebuit să găsească soluții. Atmosfera de lucru nu 

a mai fost prietenoasă, mai ales în timpul pandemiei, când numărul de persoane prezente în 

magazine a depășit spațiul alocat. Prețurile au crescut, de asemenea, ca efect al pandemiei. De 

asemenea, a existat o mare nevoie de tehnologizare ca urmare a extinderii. Ideea principală din 

spatele brandului Diana este: "Sunt clienti care ne aleg pentru servicii, pentru produse, pentru ca 

suntem o afacere 100% romaneasca, pentru ca avem produse din carne romanesti. Cred că pentru unii 

clienți toate aceste aspecte contează, dar tind să cred că prețul produselor contează mai mult”, a 

declarat Adina Crăciun. 

Pentru a răspunde la problemele identificate, pentru a crește încrederea angajaților și clienților, dar și 

pentru a „supraviețui” în timpul și după pandemie, au fost puse în aplicare următoarele strategii și 

măsuri: 

• posturile vacante au fost făcute publice și au fost disponibile mai multe locuri de muncă 

• a crescut numărul de angajați atât în magazine, cât și în depozitele logistice și de prelucrare a cărnii 

• panouri de protecție în zona casei de marcat, mănuși, măști  

• reducerea programului de lucru, etc
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OBIECTIVE 

Prin punerea în aplicare a acestor măsuri, scopul a fost evitarea negativării atmosferei de lucru și a 

pierderii capacității de muncă. Incertitudinea și schimbările care apar de la o zi la alta ne fac să luăm 

decizii din mers. ‘’În această perioadă planurile și strategiile făcute la începutul anului nu mai sunt 

sigure, dar suntem încrezători că vom lua cele mai bune decizii”, au declarat reprezentanții Diana. 

Scopul principal este revelat de întrebările adresate de presă pentru a afla nivelul de inteligență 

emoțională la locul de muncă. Una dintre întrebări a fost: „Ce măsuri a luat compania dvs. Pentru a 

sprijini angajații din momentul izbucnirii epidemiei de coronavirus?” Răspunsul a făcut parte din 

strategia de măsuri luate: „Fiind o companie cu peste 1300 de angajați, măsurile și prevenția au fost 

diverse, în funcție de specificul activității. În unitatea de producție, monitorizăm constant starea de 

sănătate a tuturor angajaților noștri, a căror temperatură este verificată la accesul în 

fabrică/abator/secțiuni/depozite; monitorizăm în mod constant personalul care călătorește în zone de 

risc și le impunem autoizolare, dacă este necesar; Am limitat contactul angajaților cu persoane din 

afara companiei, restricționând accesul la unitate; am reorganizat schimburile astfel încât să 

minimizăm interacțiunea și contactul dintre angajați; am mărit procedurile de igienizare și 

dezinfectare atât a spațiilor de producție, cât și a colegilor noștri…” Empatia a fost cheia acestui 

răspuns, echilibrând acțiunile și măsurile luate atât personal, cât și profesional. 

 

IMPACT 

Următoarele au fost efectele negative asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

epuizare din cauza volumului mare 

de muncă                               

tensiune și conficte la locul de muncă 

supraaglomerarea locurilor de muncă în timpul pandemiei și limitarea numărului de clienți din 

interior din cauza distanțării sociale 

costuri crescute cu echipamente sanitare și protecție împotriva Covid19 

fenomenul de burnout  

lipsa de empatie între colegi la locul de muncă etc. 

Următoarele au fost rezultatele pozitive pentru impactul pe termen scurt și lung asupra mediului de 

lucru al organizației și a satisfacției echipei: 

donarea către Spitalului Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea a 2.000 de teste COVID-19 și 200 de 

halate alături de produse pentru peste 2500 de pachete pentru persoanele izolate 

luarea deciziilor doar in raport cu numarul de angajati existenti 

suplimentarea cu noi angajați pentru a readuce atmosfera plăcută de lucru 

oferirea de „pachete de apreciere” pentru a susține gradul de empatie între angajați 

(vouchere etc.) 

oferirea de reduceri la o multitudine de produse din magazine, in special carne etc. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest exemplu de bune practici poate fi legat de: 

EMPATIE 

GÂNDIREA CRITICĂ      

REZOLVAREA   

PROBLEMELOR 

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR 

LECȚII ÎNVAȚATE 

Nu renunța niciodată, oricât de dificil ar părea drumul antreprenoriatului       

Empatia față de cei din jur este cheia succesului 

Angajații sunt uneori mai greu de găsit decât clienții, așa că trebuie să li se asigure condiții 

favorabile de muncă 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 

REFERINȚE 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Annabella 

ȚARĂ România 

 

 

SECTOR ECONOMIC                                          Cumpărături
 

 
 

TIPUL ORGANIZAȚIEI Altele 
 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

O AFACERE 100% ROMÂNEASCĂ 

Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluție, cu un magazin care vindea 

fructe și legume și doi oameni cu ambiții mari. 

Așadar, după o călătorie istovitoare prin desișurile lumii capitaliste, sub numele Annabella 

funcționează nu mai puțin de 93 de magazine răspândite în tot județul Vâlcea și nu numai. 

În 1994, primul magazin Annabella își deschide porțile publicului, vânzând legume și fructe, 

aducând prospețimea aproape de casă oamenilor din județul Vâlcea. 2000 este anul în care 

Annabella a început în retailul modern. Atunci a luat ființă primul magazin de autoservire Annabella 

la Râmnicu Vâlcea. Annabella și-a dedicat 75% din spațiul său segmentului alimentar, restul fiind 

ocupat de produse nealimentare. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Înainte de pandemie, extinderea a continuat luând naștere Annabella Concept Store, un magazin în care 

gama de produse este foarte diversificată, atent selectate, categoriile sunt bine definite, iar punctele 

forte diferențiatoare ale acestui concept sunt zona gastro și colțul Râureni. Acest lucru a adus multiple 

beneficii în timpul pandemiei, când magazinele au rămas fără stoc și marfă. 

Pentru a veni în sprijinul clienților, Annabella a inclus și serviciul de comenzi la domiciliu, unde suni, dai 

lista de produse, iar personalul le livrează acasă. Această bună practică a fost adoptată în perioada 

pandemiei și se păstrează și acum. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

În 1994, primul magazin Annabella și-a deschis porțile publicului, vânzând legume și fructe, aducând 

prospețimea aproape de casă vâlcenilor. Anul 2000 este anul în care Annabella a început în retailul 

modern. Atunci a luat ființă primul magazin de autoservire Annabella la Râmnicu Vâlcea. Annabella și-

a dedicat 75% din spațiul său segmentului alimentar, restul fiind ocupat de produse nealimentare. 

Brandul Annabella este unul care își dedică o mare parte din resursele disponibile pentru a crea o 

atmosferă plăcută la locul de muncă. La fel ca majoritatea companiilor locale și naționale, Annabella a 

trebuit să se gândească la o serie de strategii și acțiuni de sprijinire a angajaților stresați. Legat de 

deciziile luate pentru binele companiei/magazinului: „O perioadă grea, cea mai grea din activitatea 

companiei noastre de peste 25 de ani”, a spus Dorina Mutu, co-fondatoare Annabella Retail. Ea a 

subliniat că ''elementul care a făcut atât de dificilă perioada de pandemie a fost – necunoașterea față 

de acest virus -, nu se știa exact cum se transmite, care sunt cele mai vulnerabile grupe de vârstă, iar 

la toate acestea s-a adăugat și componenta economică în sine: nimeni nu avea o procedură, un sistem 

de reguli care să faciliteze activitatea de afaceri''. 

 
 
 

 

RAȚIUNE 
 

„A fost o perioadă grea din punct de vedere al unui manager pentru că trebuia să iei decizii pe loc, 

nu ți se dădea timp să te gândești și trebuia să le iei oră de oră pentru că datele se tot schimbau. 

Prima decizie pe care am luat-o rapid a fost să reducem numărul de ore de lucru. Am trimis acasă cei 

mai vulnerabili oameni pentru a-i proteja, cei cu vârste cuprinse între 63-65 de ani, dar am făcut 

acest lucru nu folosind șomajul tehnic, ci printr-o formalitate prin care le-am plătit salariu intreg. Nu 

am trimis pe nimeni în șomaj, și este decizia care mă face să fiu foarte împlinită în acest moment”, a 

explicat Dorina Mutu. 

A fost o perioadă la fel de dificilă pentru toți cei 1.500 de angajați ai companiei, deoarece, potrivit 

managerilor, aceștia au fost nevoiți să se adapteze la schimbările spontane ale comportamentului 

clienților. „De exemplu, a trebuit să ne organizăm foarte bine în acea perioadă de două ore în care 

bătrânii își făceau cumpărăturile, pentru că nu aveau suficient timp să aștepte. Așa că, am decis să 

ne axăm pe platforma de livrări la domiciliu pe care o avem. Între timp, organizam tot felul de 

acțiuni prin care încercam să reducem panica colegilor și clienților noștri, pentru că efectele 

informațiilor care apăreau în mass-media la acea vreme afectau retailul”. 
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OBIECTIVE 
 

Prin implementarea acestor măsuri, precum reducerea programului de lucru și trimiterea angajaților 

acasă – cei cu vârsta între 63-65 de ani (dar plătindu-le salariul integral), Annabela Retail a reușit să 

supraviețuiască în perioada de pandemie, dar a sprijinit și alți cetățeni și a asigurat continuitatea 

salariilor angajaților care veneau zilnic la muncă. 

Era o nevoie majoră de empatie și gândire critică pentru a face față momentelor dificile ale 

pandemiei. Co-fondatorul Annabella Retail a împărtășit o idee personală cu alți antreprenori: 

pandemia de coronavirus nu a venit doar cu incertitudini și situații dificile de gestionat, ci și cu 

câteva lecții. Iar lecția pe care managerul Annabella Retail a învățat-o din această perioadă a fost că 

„trebuie să fii mereu pregătit, pentru că piața te poate surprinde în orice moment. Trebuie să ai grijă 

de angajații tăi, de bunăstarea lor, dar și de sănătatea lor.’’ 

În ceea ce privește tendințele de consum, Dorina Mutu a spus că, în perioada pandemiei, 

comportamentul consumatorilor s-a schimbat, iar un număr tot mai mare de clienți au început să se 

îndrepte către achiziționarea de produse premium, aparținând unor mărci consacrate. "Consumatorii 

din această perioadă s-au concentrat pe achiziția de alimente de bază, așa că alegând să consume 

mai puțin, au apelat la produse de calitate superioară. După ce au fost decretate măsurile de 

relaxare, mulți au optat pentru produse din categoria bio, alegând produse mai sănătoase". Nevoia a 

împins Annabella Retail să își susțină angajații și clienții și prin completarea liniilor telefonice, pentru 

a prelua mai multe comenzi, suplimentând partea de logistică pentru a face față solicitărilor, toate 

într-un timp foarte scurt. 

 

IMPACT 

Următoarele au fost efectele negative asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 
 

supraaglomerarea locului de muncă în timpul pandemiei și limitarea numărului de clienți din 

interior din cauza distanțării sociale 

costuri crescute cu echipamente sanitare și protecție împotriva Covid 19 
 

Următoarele au fost efectele pozitive asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 
 

comenzile online au fost integrate în pachetul de afaceri Annabella 

suplimentarea liniilor telefonice 

suplimentarea logisticii   

reducerea orelor de muncă 

trimiterea acasă a persoanelor de 63-65 de ani cu plata întregului salariu etc.
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest model de bune practici poate fi legat de: 

EMPATIE 

GÂNDIRE CRITICĂ 

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR 

AUTOCONTROL 

GESTIONAREA REZISTENTEI LA SCHIMBARE 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Luați în considerare atmosfera la locul de muncă înaintea profitului          

Fiți mereu pregătit pentru situații neașteptate 

Gândiți-vă întotdeauna la angajați, chiar dacă sunt în vârstă 
 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Profi 

ȚARĂ  Romania 

 

 

SECTOR ECONOMIC Cumpărături
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI   Altele
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

Profi este compania romaneasca de retail modern cu cea mai mare extindere din teritoriu si cu un ritm 

de crestere inca neegalat in tara. În mai 2019, a devenit prima rețea cu peste 1000 de magazine 

situate în aproape 500 de localități din toate județele și municipiul București iar în decembrie 2021 a 

depășit 1500 de magazine. În 2021, recomandarea făcută Familiei Regale de către Comitetul Special de 

Experți și livrările efectuate către Casa Regală de mai bine de un an au făcut ca rețelei PROFI Rom 

Food să i se acorde statutul de Furnizor al Casei Regale a României, pentru produse alimentare și non-

alimentare. 

Statutul de superbrand confirmă recunoașterea unui brand pe piață, adaugă prestigiu și asigură 

consumatorii sau partenerii de afaceri că alegerea lor este corectă din perspectiva unei reputații 

impecabile, construită constant și creativ. 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Rețeaua Profi se dovedește a fi extrem de flexibilă și inovatoare, funcționând cu magazine proprii și 

partenere în formatele Super, City, GO și Loco. Prin formatul Loco, Profi a devenit primul retailer din 

România care se adresează în mod constant zonelor din afara marilor aglomerări urbane. În 2021, 

aproximativ 1 milion de clienți au trecut zilnic pragul magazinelor Profi pentru a se bucura de cele până 

la 6000 de produse pe care le găsesc aici la unele dintre cele mai bune prețuri de pe piață. 

Profi încurajează producția locală, aproximativ 80% din gamă fiind produsă în România. Succesul rețelei 

se datorează și numărului tot mai mare de mărci proprii, care tind să se apropie de 20% din totalul 

produselor. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Pandemia de Covid-19 a adus comercianților vânzări mai mari, în special pentru alimente, îngrijire 

personală și bunuri pentru casă, dar și cheltuieli suplimentare. Mai exact, comercianții au investit 

fiecare câteva sute de mii sau chiar milioane de euro în dezinfectant, panouri de protecție la casele de 

marcat, măști și mănuși pentru angajați sau în marcaje pe podea pentru ca clienții să poată păstra 

distanța potrivită unul față de celălalt. 

Profi, de exemplu, a bugetat investiții de 3 milioane de euro în decurs de trei luni în astfel de produse. 

Cheltuielile pentru dezinfectarea magazinelor sau a echipamentului de protecție sunt de așteptat să 

continue pentru o lungă perioadă de timp. Compania are aproximativ 1.250 de magazine și 20.000 de 

angajați. 

RAȚIUNE 

„Profi: ''Investițiile neplanificate în perioada pandemiei de Covid-19 se ridică la 3 milioane de euro 

timp de trei luni. Banii s-au dus la produse pentru dezinfectarea magazinelor, la echipamente de 

protecție pentru angajați, dar și la dotarea supermarketurilor cu marcaje sau panouri de protecție 

la casele de marcat. .'' 

Profi a început și continuă cu deviza „Bunăstarea începe cu tine”. Pentru a asigura bunăstarea la 

locul de muncă dar și pentru a-și manifesta preocuparea față de angajați, Profi a adoptat o serie 

de măsuri. Reprezentanții Profi au spus că: ''Din grija colegilor noștri, am pus la dispoziție o linie 

telefonică gratuită pentru consiliere psihologică, dedicată exclusiv angajaților Profi, la finalul 

căreia, psihologul Oana Tache îi așteaptă cu sfaturi și recomandări. despre cum să depășești 

situațiile profesionale generate de perioada pandemiei - temeri, stres, neînțelegeri sau probleme 

de comunicare.' 

 

OBIECTIVE 
 

Prin implementarea acestor măsuri Profi a devenit una dintre puținele companii care au pus la 

dispoziția angajaților o linie de asistență în perioade de criză. 

Reprezentanții Profi au mărturisit că anul 2021 a fost unul cu multe proiecte minunate realizate. ‘’Toți 

colegii din magazine, depozite și sediul Profi sunt implicați și contribuie an de an la povestea Profi. 

2022 va aduce noi proiecte și surprize, iar odată cu ele mai multă generozitate, bunătate și împlinire.” 

Profi este un exemplu de climat plăcut la locul de muncă, dar și pentru șansa pe care o oferă tinerilor 

în ceea ce privește locurile de muncă disponibile. 
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IMPACT 

Următoarele au fost efectele negative asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

-angajați stresați și îndoielnici 

-angajați cu frică de necunoscut 

-lipsa masurilor de protectie si teama de a-si pierde locul de munca 

 

Următoarele au fost efectele pozitive asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

-a pus la dispoziție o linie telefonică gratuită pentru consiliere psihologică, dedicată exclusiv angajaților Profi 

-suplimentarea logisticii 

-achiziționarea unui numar mare de materiale de protecție pentru angajați 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest model de bune practici poate fi legat de:             

EMPATIE     

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR 

AUTOCONTROL 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Bunăstarea angajaților este pe primul loc              

Consilierea este binevenită în vremuri de criză 

Gândiți-vă mereu la angajați 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Dedeman 

ȚARĂ Romania 

 

 

SECTOR ECONOMIC Construcții, mobilă, obiecte sanitare 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI Altele
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care, începând din 1992, au dezvoltat lanțul 

de retail de materiale de construcții și produse pentru amenajări interioare Do-It-Yourself (DIY), destinat 

celor care doresc să-și construiască și să-și amenajeze locuința. In magazinele Dedeman, clientii pot gasi 

articole destinate instalatiilor termice, sanitare, electrice, de canalizare si gaze, materiale de 

constructii de baza, materiale pentru amenajari interioare, unelte si accesorii, unelte si utilaje, 

echipamente de protectie, articole pentru gradina, mobilier, electronice și aplici. 

Gama de produse comercializate este extrem de generoasă, depășind 60.000 de produse în magazinele 

Dedeman și 85.000 de produse disponibile online, pe site și în aplicație, dintre care aproximativ 85% 

provin de la producători naționali sau din import (din țări precum Franța, Italia, Spania, Polonia, 

Slovacia, Germania și China). 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Compania s-a extins într-un ritm constant și sustinut, dar pe lânga cifre și calcule, cel mai important 

capital al modelului de business Dedeman este cel uman. Angajații care lucrează în cele 57 de magazine 

ale lanțului de retail formează o familie dinamică, pragmatică și mereu atentă la planurile, cerințele și 

nevoile clienților și partenerilor. În 1994, Dedeman avea doar 11 angajați. În 2002, echipa era formată 

deja din 245 de oameni. Astăzi, la Dedeman, peste 12.000 de colegi sunt la dispoziție clienților, dedicați 

planurilor lor. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Dedeman înseamnă și servicii de calitate care însoțesc și completează cumpărăturile pe care clienții le 

fac în magazine. Pe lângă consiliere și consultanță, serviciile de logistică și asistență transformă o vizită 

la Dedeman într-o invitație de a reveni oricând într-un mediu prietenos și flexibil, dedicat planurilor 

celor harnici și întreprinzători. 

Dincolo de activitățile comerciale, compania Dedeman este conștientă și de importanța acțiunilor de 

CSR (Corporate Social Responsibility/ Responsabilitatea socială a întreprinderilor), investind constant în 

sport, cultură, educație și planuri comunitare, toate acestea fiind acum rezumate sub umbrela 

proiectului „Planuri de bine”. 

„Dedicați-vă planurilor” nu este doar un slogan, este o garanție a faptului că serviciile care poartă 

amprenta Dedeman, liderul național în retailul materialelor de construcții și amenajări interioare, sunt 

complete. Fiecare plan al colegilor, clienților și partenerilor se transformă într-o motivație și o 

promisiune: să-l transforme în realitate. 

RAȚIUNE 
 

Dedeman este un partener care înțelege succesul ca rezultat al atenției, onestității și perseverenței. 

Gama de produse comercializate în rețeaua Dedeman este extrem de generoasă, acoperind atât 

cererea de materiale de construcții cât și de amenajari interioare, mobilier sau decorațiuni care pun în 

valoare detaliile și bunul gust. 

Dar Dedeman nu înseamnă doar produse aranjate și numerotate pe rafturile magazinelor, ci și o gamă 

largă de servicii care pot face orice plan al clienților cu un pas mai aproape de realizare. Dincolo de 

dezvoltarea economică, Dedeman și-a asumat un angajament continuu de a contribui la îmbunătățirea 

vieții comunității ca parte a și în care își desfășoară activitatea. De-a lungul timpului, compania 

Dedeman a investit în sport, educație, cultură și în planuri pentru comunitate și mediu, toate acestea 

fiind acum rezumate sub umbrela proiectului „Planuri de bine”. 

Angajații Dedeman sunt pe primul loc în viziunea managementului și beneficiază de evenimente de 

formare și adaptare la locul de muncă. 

OBIECTIVE 

Prin implementarea acestor măsuri, Dedeman a devenit mult mai cunoscut atât la nivel național, cât și 

internațional, fiind apreciat pentru strategiile pe care le adoptă în beneficiul angajaților lor de la locul 

de muncă. Chiar dacă angajații lucrează cu și printre materiale de tonaj mare, aceștia au echipamente 

speciale și beneficiază de un spațiu mare și deschis la locul de muncă. 
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IMPACT 

Următoarele au fost efectele negative asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

scăderea vânzărilor de materiale de construcții din cauza lipsei cererii în timpul pandemiei 

angajați cu frica de necunoscut și ore cu „activitate zero” în anumite zile 

Următoarele au fost efectele pozitive asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

suplimentarea logisticii 

amenajarea spațiilor într-un mod mai clar pentru a primi clienții                      

implicarea angajaților în proiecte de mediu și comunitare donând cărți și alte produse 

pentru educația copiilor defavorizați 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest model de bune practici poate fi legat de:            

EMPATIE     

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR 

GÂNDIRE CRITICĂ 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Luptă chiar dacă pare că nu ai șanse     

Niciodată nu îți neglija angajații 

Oferiți angajaților ceea ce v-ați dori chiar dvs. să aveți la locul de muncă 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Fares 

ȚARĂ  Romania 

 

 

SECTOR ECONOMIC                                Ceaiuri și tratamente din plante 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI  Altele
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

În 1929, adică acum mai bine de opt decenii, a început o călătorie frumoasă care a adus împreună 

tradiţiile şi inovaţia, pentru a obţine ceaiuri şi remedii din plante medicinale, cucerind încrederea 

românilor de pretutindeni. Andrei Farago a avut prima companie pentru cultivarea plantelor 

medicinale. De fapt, tradiţiile dacice au prins contur chiar mai devreme, la Orăştie, prin înfiinţarea 

primei farmacii "La Leul de Aur", consemnată în anul 1697. 

Două secole mai târziu, destinul micii farmacii avea să se schimbe alături de Andrei Farago, farmacistul 

care a trecut sub semnul ştiinţei înţelepciunea populară, prin fondarea, în anul 1929, a firmei 

"Digitalis, Prima Companie Română pentru cultivarea plantelor medicinale", care astăzi poartă numele 

Fares 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Toate produsele dezvăluie ‘’rodul’’ muncii zilnice a oamenilor care lucrează împreună din credință pentru 

același lucru:  

Autenticitate – ‘’Suntem la poalele Sarmizegetusei, inima Daciei. Păstrăm tradiția veche de secole de 

utilizare a plantelor medicinale pe aceste meleaguri. Continuăm munca lui Andrei Farago, pionierul 

fitoterapiei în România, de peste 90 de ani. 

Căutăm soluțiile de care oamenii au nevoie. Mai întâi, vorbim cu oamenii și îi înțelegem, apoi creăm 

produsele. De aceea inovăm și ne îmbunătățim continuu, ascultând cu atenție.” 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Fares are o tradiție de peste opt decenii în România, devenind lider pe piața locală de ceaiuri și remedii 

naturiste. Succesul acestei afaceri construite chiar la poalele Sarmizegetusei, în inima Daciei, s-a bazat 

pe păstrarea tradiției veche de secole de utilizare a plantelor medicinale și descoperirea de noi rețete 

și tehnologii pentru prelucrarea acestora. 

Imediat după căderea regimului comunist, munca farmacistului Farago s-a desprins de forma de 

organizare impusă, devenind firma privată cu capital 100% românesc „Fares”, numărul 1 pe piața 

ceaiurilor și remediilor din plante. 

‘’Oferim oamenilor, în fiecare zi, remedii eficiente și sănătoase din plante medicinale. Putem face acest 

lucru pentru că, de-a lungul anilor, am învățat din tradiție și am descoperit prin știință. Vrem să facem 

acest lucru pentru ca omenirea să nu uite de legătura sa benefică și ancestrală cu plantele.’’ - Fares 

 

RAȚIUNE 
 

Fares produce și comercializează ceaiuri, uleiuri, siropuri, pudre din plante, creme, capsule, sau 

tablete, fiind pe primul loc în rândul mărcilor de pe piața locală de ceai, domeniu pe care concurează 

atât cu mărci locale precum Plafar, cât și cu mărci a unor giganţi precum Unilever. 

Pentru a ajuta oamenii în perioada pandemiei (dar și pentru a avea ocupație și a-și păstra locurile de 

muncă) Fares a adus în prim-plan remediul naturist „Distonoplant”. 

Preocuparea pentru sănătatea emoțională și mintală manifestată de cercetătorii Fares poate fi 

observată cu ușurință de către românii care au testat noul Distonoplant. 

Un preparat 100% natural care contribuie la stabilirea unei stari de liniste si echilibru emotional. 

Perioada de pandemie, caracterizată de incertitudine, frică și măsuri extreme, a dus la o creștere a 

anxietății și a atacurilor de panică în rândul populației. Dacă înainte aceste fenomene erau 

predominante în rândul vârstnicilor, acum afectează și o mare parte a tinerilor și chiar a școlarilor. 

Pentru a depăși mai ușor stările de neliniște, iritabilitate, anxietate, singurătate și neputință 

manifestate în această perioadă de nesiguranță, specialiștii Fares au reunit plante medicinale cu 

proprietăți deosebite și au creat Distonoplant, o gamă de produse naturale care readuc liniștea și 

emoția. echilibru. 

 
 

OBIECTIVE 
 

Prin implementarea acestor măsuri Fares a reușit să păstreze locurile de muncă ale angajaților dar și 

să le ofere activitate în perioada de pandemie, crescând astfel profitul. 

Produsele Fares au fost la mare cautare in perioada de pandemie, fiind naturale si oferind o stare de 

bine si liniste in situatii tensionate. Angajații nu numai că și-au păstrat locurile de muncă, dar au și 

procesat și făcut pastile și ceaiuri pentru a ajuta milioane de alte persoane în timpul pandemiei și 

după. 
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IMPACT 

Următoarele au fost efectele negative asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

program de lucru extins 

cerere mare de ceaiuri și produse cu efect calmant și eliminare a depresiei 

Următoarele au fost efectele pozitive asupra mediului de lucru al organizației și asupra satisfacției 

echipei pe termen scurt și lung: 

comenzi online crescute 

suplimentarea logisticii  

laboratoarele Fares Bio Vital au crescut numărul de angajați 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest model de bune practici poate fi legat de: 

EMPATIE 

AUTOCONTROL 

GESTIONAREA REZISTENTEI LA SCHIMBARE 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Natura ne oferă un sentiment de bine chiar și în situații tensionate 

Natura în armonie cu angajații oferă fericire celor din jur 

Știința și natura te ajută să lupți și să câștigi chiar și cele mai grele „bătălii” interne 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC   Horeca
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI       Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

Cláritas Turismo s-a născut dintr-un grup de tineri, istorici de artă, experți în patrimoniu, arheologi și 

ghizi turistici oficiali, iubitori de istorie, artă și cultură. Ne place să învățăm oamenii rațiunea istoriei, 

urmele civilizațiilor antice, istoria convulsivă și epică care a fost trăită. 

La Cláritas Turismo dorim să transmitem cunoștințele într-un mod dinamic, distractiv și interactiv, 

creând o experiență culturală în tururile noastre ghidate. Organizăm tururi ghidate în orașele Jaén, 

Granada și Almeria cu scopul de a prezenta istoria și moștenirea acestor orașe andaluze. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

La fel ca mulți tineri care își termină studiile în aceste specialități, acest grup de tineri a ajuns să lucreze 

în activități care nu aveau nicio legătură cu diploma obținută. Fiecare dintre membrii echipei a 

experimentat cum este să lucrezi în ceva ce nu erau motivați să facă, să lucrezi în companii în care mediul 

de lucru a făcut ca mersul la muncă să fie un coșmar în fiecare zi. Unii dintre ei au suferit de sindromul 

de burnout și alte experiențe proaste legate de un mediu de lucru nefavorabil. După experiența în diferite 

locuri de muncă în care mediul de lucru, lipsa de motivație și alți factori ai climatului de lucru nu au fost 

satisfăcători, au decis să părăsească companiile în care lucrau și să înființeze propria firmă. După cum 

putem vedea în această experiență, observăm cum sunt capabili să depășească o problemă în care au fost 

implicați (rezolvarea problemelor) și, pe de altă parte, sunt capabili să gestioneze rezistența la 

schimbare. Au avut ceea ce a fost fundamental pentru înființarea companiei - motivația personală a 

fiecăruia dintre ei de a se dedica înspre ceea ce îi pasionează și au fost clari despre ce nu își doresc în 

companie, pe baza experiențelor profesionale proaste ale fiecăruia dintre ei. Pe baza acestui fapt au 

decis să înceapă cu crearea companiei Claritas Turismo. 
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Aceștia organizează tururi ghidate în orașele Jaén, Granada și Almeria cu scopul de a face cunoscută istoria și 

moștenirea acestor orașe andaluze într-un mod dinamic, distractiv și interactiv, creând o experiență culturală. 

Cláritas Turismo își apreciază echipa. Pentru echipa Cláritas Turismo, locurile de muncă nu mai sunt doar locuri 

de muncă. Acum ei pot crește profesional și personal și se pot simți împliniți la locul de muncă. Echipa Cláritas 

Turismo este mulțumită de ceea ce face și se bucură de activitățile lor de muncă. La Cláritas Turismo se  

apreciază ceea ce ei numesc „Little Big Rewards” ( Mici câștiguri mari) care fac să merite să lucreze în 

continuare în acel loc de muncă și care, pe scurt, îi motivează să continue să ofere tot ce este mai bun din ei 

înșiși. 

Cláritas Turismo este o companie afectată de situația pe care o provoacă pandemia în sectorul turismului, dar 

echipa companiei este, de asemenea, sigură că pentru a prospera și a profita la maximum de această nouă 

situație și a o transforma într-o oportunitate, este nevoie ca angajații să fie uniți și să se ridice la nivelul 

provocării. Crizele oferă organizațiilor oportunități de a recunoaște și de a explora valoarea lor ca organizație 

și de a identifica ceea ce este important pentru liderii și angajații lor. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

DESCRIERE DETALIATĂ a strategiilor și deciziilor luate de companie pentru îmbunătățirea mediului de 

lucru. 

În aceste vremuri de criză care se trăiesc din cauza pandemiei și care afectează mai acut sectorul 

turismului, ei și-au pus următoarea întrebare: ce ar putea face pentru a menține motivația echipei, 

ținând cont de criza în care se află compania? 

Pentru a prospera și a profita la maximum de această nouă situație și a o transforma într-o oportunitate, 

au nevoie ca echipa să rămână unită și să facă față provocării. 

Criza le oferă, de asemenea, oportunitatea de a recunoaște și de a explora care este valoarea lor ca 

companie și de a identifica ceea ce este important pentru angajații lor. 

Cea mai importantă resursă a Cláritas turismo a fost implicarea tuturor angajaților. De la bun început, 

tot personalul companiei s-a simțit parte dintr-un grup și o organizație care a oferit mult mai mult decât 

stabilitate și bani. 

Cláritas turismo este o companie care contribuie la scopul personal de creștere și dezvoltare a fiecărui 

membru al personalului. 

Cláritas oferă posibilitatea de a avea libertate într-un context de muncă, în care angajatul se simte 

respectat, apreciat și considerat competent. 

Cláritas oferă posibilitatea de a experimenta plăcere și distracție la locul de muncă și de a avea 

interacțiuni sociale relaxate, respectuoase, de încredere și autentice. 

Încă de la începutul înființării companiei, s-a creat un sentiment de legătură cu echipa și compania. 

Sentimentul de a fi recunoscut, apreciat, apreciat și identificat la locul de muncă. 

Nu există nicio îndoială că situația actuală este dificilă pentru afaceri. Sunt vremuri dificile și se 

confruntă cu provocări importante. Dar această situație servește și pentru a-i face mai conștienți de 

acele alte beneficii non-financiare pe care compania le aduce echipei și care țin echipa Cláritas unită și 

lucrând din greu în această situație în ciuda provocărilor cu care se confruntă. La Cláritas Turismo sunt 

convinși nu numai că vor supraviețui, dar vor avea mai multe șanse să prospere. 

Feedback-ul angajațiilor Cláritas turismo este fundamental, părerea fiecăruia dintre ei este luată în 

considerare în orice moment pentru a căuta alternative pentru a putea continua să dezvolte activitățile 

cărora compania se dedică în aceste vremuri de criză. 
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RAȚIUNE 
 

După cum am explicat mai înainte, echipa Cláritas a avut experiențe proaste în locurile de muncă 

anterioare, multe dintre acele experiențe proaste au fost legate de lipsa de motivație, mediu de lucru 

prost etc... din acest motiv au fost deciși că strategia Claritas Turismo era aceea că tot personalul 

trebuie sa se simtă parte din echipă. Cláritas Turismo a avut ca strategie evaluarea întregii echipe. 

În Cláritas Turismo prețuiesc ceea ce ei numesc „Mici câștiguri mari” care fac să merite să continue să 

lucreze în acel loc de muncă și care, pe scurt, îi motivează să continue să dea tot ce este mai bun din 

ei înșiși, chiar și în momente dificile precum cele pe care le au companiile din turism, din cauza situației 

Covid 19. 

Un alt beneficiu este posibilitatea de a crește profesional și personal și de a te simți împlinit la locul de 

muncă. Echipa Cláritas Turismo este mulțumită de ceea ce face și se bucură de activitățile lor de muncă. 

Toate aceste măsuri favorizează consolidarea personalului companiei ca echipă, creând un mediu de 

lucru favorabil chiar și în momentele dificile precum cele cu care se confruntă compania în acest 

moment din cauza crizei pe care Coronavirus o provoacă companiilor din sectorul turismului. 

Un mediu de lucru pozitiv contribuie la o mai bună predispoziție a angajaților companiei de a face față 

provocărilor în perioade de criză. Recunoașterea unei situații critice datorită modului în care criza 

provocată de Covid 19 afectează companiile de turism, comunicarea situației dificile către angajați și 

motivarea angajaților de a căuta alternative care să ajute la continuarea dezvoltării companiei. 

 

OBIECTIVE 
 

Precizați ce organizație și-a propus să realizeze prin implementarea acestor măsuri și strategii 

Organizația intenționează ca experiența anterioară în termeni profesionali, trăită de membrii echipei, 

să fie folosită pentru a crea o companie în care să fie promovat team building-ul, respectul în rândul 

angajaților, recunoașterea muncii echipei. Obiectivul Cláritas Turismo este de a crea o serie întreagă 

de variabile care nu necesită o investiție pecuniară, dar care cu siguranță au un impact atât asupra 

productivității, cât și asupra satisfacției în muncă. Printre acele aspecte pe care compania este 

preocupată să le ia în considerare se numără următoarele: 

 

• • Încurajarea formării echipei. Activitățile în afara sediului companiei vor întări ideea de lucru în 

echipă. 

• • Organizarea muncii, onestitatea în luarea deciziilor, comunicarea internă eficientă, apărarea 

valorilor, participarea la procesul decizional, relația dintre colegi. 

• • Că întreaga echipă are o bună percepție asupra companiei, în care lucrătorii se pot simți împliniți 

din punct de vedere profesional și că toate acestea au un impact pozitiv asupra companiei. 

• • Să contribuie la scopul personal de creștere și dezvoltare a fiecărui membru al personalului. 

• • Programe de instruire pentru a oferi angajaților instrumentele necesare pentru a-și realiza 

dezvoltarea profesională în timp ce își îndeplinesc funcțiile în organizație. 
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IMPACT 
 

Impactul pe termen scurt și lung asupra atmosferei de lucru în organizație și asupra satisfacției echipei 

(rezultate pozitive și negative) 

Cláritas Turismo permite lucrătorilor să participe la decizii importante, implicându-i direct și ținând 

cont de opinia lor. Acest lucru este esențial în situația dificilă prin care trecem ca companie de turism. 

Construirea de strategii corporative în care lucrătorii să participe activ la procesul de luare a deciziilor 

cu privire la modul de a face față vremurilor dificile prin care trecem în industria turismului din cauza 

Covid 19. 

Acest lucru ne-a permis să începem idei noi, cum ar fi activități cu școlile din orașele în care lucrăm. 

Sau cu anumite asociații de bătrâni cu care organizăm trasee culturale și experiențe gastronomice, 

respectând mereu reglementările pentru a o face în siguranță. 

Un mediu de lucru care are caracteristicile descrise mai sus într-o altă secțiune este locul potrivit pentru 

a concepe cele mai bune proiecte, a executa munca cu succes, a lucra armonios în echipă și a sprijini 

talentul uman pentru a-și exploata întregul potențial și a-și dezvolta cariera profesională, recunoscându-

și realizările. și promovarea acestora pe plan intern. Dar toate acestea contribuie și la implicarea mai 

multor personal pentru a face față unor situații dificile precum cea cu care se confruntă în prezent 

sectorul turismului. 

TripAdvisor ne-a acordat Premiul Travellers' Choice 2020. Ne marchează drept una dintre cele mai bune 

companii din lume care oferă servicii de tururi ghidate. Un premiu care este acordat doar a 10% dintre 

companiile de turism ghidat din lume, ca urmare a opiniilor și evaluărilor excelente ale călătorilor noștri. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA 

PROBLEMELOR 

GESTIONAREA REZISTENTEI LA 

SCHIMBARE                                       

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

 
După cum vedem din experiența studiului de caz Claritas, ar fi de neconceput să fi ieșit din situație fără a ne concentra 

pe domeniile de mai sus. 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

Cu toate informațiile adunate până acum, avem suficiente argumente pentru a identifica câteva lecții 

despre managementul emoțional care pot fi extrapolate oricărei companii din UE. 

Echipa Cláritas Turismo a învățat că mediul de lucru într-o organizație trebuie să fie întotdeauna 

responsabil, respectuos și profesionist, susținând o atmosferă relaxată care să permită umorul și 

distracția, ceea sunt ideale pentru a favoriza relațiile bune, bunăstarea și satisfacția angajaților. 

 

O altă lecție pe care toți angajații Cláritas Turismo au învățat-o este că întreaga echipă are voie să 

participe la luarea deciziilor, implicându-i direct și ținând cont de opinia întregii echipe. Participarea 

activă a întregului personal la noile provocări și angajamente este un mod de acțiune al companiei. 

Cu toții am învățat cât de important este să fim empatici, asertivi și că există o bună comunicare în 

cadrul companiei noastre pentru a găsi soluții în momentele dificile cu care se confruntă compania 

noastră și toate companiile din sectorul turistic din cauza situației de pandemie. În aceste vremuri 

dificile este și mai necesar să aveți gândire critică și pe de altă parte să știți să gestionați mediul de 

lucru prin crearea unei atmosfere pozitive în care toată lumea să se simtă parte dintr-o echipă. 

Am învățat că este esențial ca realizările lucrătorilor să fie recunoscute, că grupul simte că eforturile 

lor sunt apreciate. Acest lucru îi face motivați să își atingă obiectivele mai eficient. 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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„Valoarea produselor 

ecologice” 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI  

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Hair-styling și îngrijirea părului 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI     Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

GOA este o companie mică. 

Goa organics este o companie tânără care oferă produse pentru persoane fizice și hair-styliști 

profesioniști. Filozofia sa este de a vinde produse organice și naturale. 

Goa reprezintă efortul și sinergia a doi antreprenori care în urmă cu 4 ani au detectat nevoia de a crea 

produse de păr de calitate, cu o valoare adăugată ridicată constând în îngrijire și respect pentru 

sănătate și mediu. 

https://goaorganics.es/ 

https://www.facebook.com/goaorganics 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Valoarea adăugată a acestei practici în contextul proiectului nostru este aceea a unei tinere companii 

creative în care toți partenerii sunt responsabili față de mediu și sinergia care ar trebui generată de 

munca angajată în respectarea acestuia. 

Compania promovează în randul angajatilor sai  remunerația emoțională venită din faptul că aceștia 

actioneaza pozitiv asupra planetei și îi îmbunătățesc sănătatea, fiind o modalitate buna de a gestiona 

resursele umane și în același timp încearca mereu să aibă empatie și să se puna în locul lor. 

Valoarea adăugată a acestei practici în contextul proiectului nostru este aceea a unei companii tinere și 

creative în care toți partenerii au angajament față de mediu și de sinergia care trebuie generată de 

munca angajată în respectarea acestuia. 

Compania promoveză în rândul angajaților săi faptul că fac parte dintr-o echipă dedicată valorilor sociale; 

stiind ca actioneaza pozitiv asupra impactului planetei și asupra sănătății lor, este o modalitate bună de 

a gestiona resursele umane și în același timp să încerce mereu să aibă empatie și să se pună în locul 

muncitorilor, pe scurt; o companie empatică cu planeta noastră și cu grija pentru aceasta. 

https://goaorganics.es/
https://www.facebook.com/goaorganics
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Din acest motiv, conducerea oferă angajaților 

Program de muncă flexibil 

Autonomie 

Implicarea în direcții strategice 

Stimulente financiare pentru atingerea unui obiectiv al companiei, mai degrabă decât stimulente personale.  
 

Partenerii și proprietarii companiei discută constant cu angajații, asigurându-se că nu se simt niciodată 

singuri și făcând din GOA o familie mică. 

În acest sens, încearcă să interacționeze cu angajații lor ținând mici întâlniri și mese de companie și 

oferindu-le cadouri pentru a-i face să simtă că companiei îi pasă de ei. 

În perioada de pandemie, aceștia au lucrat de acasă, lucrând la distanță cu autonomie deplină. 

Pe scurt, în acest studiu de caz vom vedea cum managementul angajaților și motivația acestora alături 

de empatie și comunicarea cu angajații, reprezintă o aspecte fundamentale. Punându-ne în locul lor 

atunci când ne gândim la planetă, putem să ne atingem obiectivele. 

 

La GOA sunt conștienți că motivația intrinsecă există atunci când angajații cred în ceea ce fac și 

motivația extrinsecă se manifestă în motivarea companiei sub formă de bonusuri și cadouri. Cel mai bun 

mod de a gestiona o companie este să te pui în pielea angajaților și să lucrezi la empatie și asertivitate 

pentru un angajament față de companie. 

 

La GOA cred că „Succesul în orice meserie înseamnă să iubești ceea ce faci, să știi că ceea ce faci îi 

mulțumește pe oameni”. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Descrierea detaliată a strategiilor și deciziilor luate de companie pentru îmbunătățirea mediului de 

lucru. 

În cazul produselor organice Goa, apariția a fost rezultatul unui studiu de piață și a realizării de către 

fondatorii Alejandro Guiote și Mar Girol că nu există un produs similar pe piață, toate produsele 

existente pentru tratamente cu keratina având compuși nocivi pentru mediu și nu respectau conceptul 

de ecologie din punct de vedere al respectului pentru mediu. 

Creșterea companiei s-a făcut în sensul că vânzarea produsului se face către frizerii care înțeleg sensul 

de a utiliza un produs natural și ecologic. 

În acest sens, lucrăm cu un activ imaterial, prestigiul pe care utilizarea componentelor organice și 

naturale îl conferă clienților noștri. 

Înțelegem că în cadrul proiectului DISAWORK ne concentrăm pe a ști că munca depusă este ecologică și 

aceasta este o valoare adăugată a produselor noastre, punându-ne în locul consumatorului angajat față 

de mediu și făcând din empatie un pilon de bază al planificării noastre strategice. ca și companie. 

Angajații noștri și rețeaua noastră de clienți sunt conștienți de acest lucru și asta face ca a fi un 

ambasador al brandului nostru să fie mai important din punct de vedere al prestigiului pe care îl acordă 

coaforului decât din punct de vedere economic. 

Scopul și misiunea noastră este de a face frizerii să vadă că sănătatea clienților lor este în mâinile lor 

și de a promova sănătatea clienților lor în acest sens, oferind nu numai o îmbunătățire estetică, ci și o 

îmbunătățire generală a sănătății persoanei. 

Pașii și nașterea acestui mod de lucru sunt consubstanțiale viziunii fondatorilor. 

Există multe produse pe piață, dar foarte puține care au impact asupra sănătății părului, deoarece 

majoritatea folosesc componente chimice. 

Conceptul de coafură ecologică are un efect pozitiv asupra sănătății părului și a persoanei prin 

folosirea de produse naturale. 

Acesta este punctul central al proiectului nostru care a început ca o idee în urmă cu mai bine de doi 

ani. 

În acest sens întreaga companie înțelege sensul a ceea ce se face și de ce se face, iar pașii 

fundamentali au fost pregătirea tuturor frizerilor (ambasadorii brandului) pentru ca aceștia să 

înțeleagă diferența produsului nostru față de restul. 

Este foarte important pentru noi să creăm o comunitate ecologică, în care respectul pentru Pământ să 

fie o valoare adăugată, o formă de salariu emoțional pentru ambasadorii noștri în sensul vieții „GOA”. 
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RAȚIUNE 
 
 

 
Înțelegem, așa cum am subliniat mai sus, că obiectivul nostru fundamental este să oferim un produs 

diferit și inovator, care să aibă un impact pozitiv asupra sănătății părului și asupra sănătății 

oamenilor. 

Una dintre provocările pe care le-am întâlnit în acest proces de creștere a fost să ne instruim și să le 

explicăm ambasadorilor noștri de ce trebuie să fie conștienți de produsele cu care lucrează în 

saloanele lor și de impactul pozitiv pe care îl generează. 

În acest sens contribuția noastră este sub forma unui intangibil, este un salariu emoțional pe care 

lucrătorul îl percepe atunci când înțelege că face lucrurile într-un mod benefic pentru sănătatea 

celorlalți și pentru sănătatea planetei. 

 
Produsele Goa nu conțin: 

Parabeni 

Parafine 

Dead-tea-mea 

Petrolatum 

Ftalați       

Ulei de 

palmier 

Uleiuri 

minerale 

Siliconi 

Formol 

 
Produsele Goa sunt compuse din: 

Vitamine 

Antioxidanți 

Unt 

Uleiuri 

naturale  

Fructe 

Proteine Vegane 

Amino acizi 

Extracte din flori 

Plante 
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OBIECTIVE 
 
 

 

Precizați ce și-a propus organizația să realizeze prin implementarea acestor măsuri și strategii. La 

nivel de afaceri, considerăm că este important în cadrul obiectivelor noastre: 

Fără minciuni 

Onestitatea este unul dintre pilonii noștri fundamentali. Nu folosim o listă lungă de ingrediente, nu 

din cauza toxicității lor, ci pentru că considerăm că nu fac decât să înfrumusețeze părul fără să-l 

repare, un singur produs din gama noastră conține siliconi pentru o nevoie esențială: Fără machiaj! 

 

 

Iubirea față de animale 

 
 

Nu testăm pe animale, nu folosim ingrediente de origine animală și respingem materiile prime care au 

fost testate pe animale. Produsele noastre sunt vegane. 

 

La nivel intern și lăsând deoparte obiectivele de business și valoarea pe care o acordăm îngrijirii 

mediului, conform obiectivelor DISAWORK: 

Comunicarea internă în cadrul companiei în relația cu managementul oamenilor 

Comunicarea este cheia succesului în orice relație, o comunicare care trebuie să curgă în mai multe 

direcții. Construirea de canale pentru a colecta sugestii de îmbunătățire, cum ar fi sondaje de 

satisfacție, și încercarea de a le pune în practică va întări legăturile. Întărirea legăturilor prin 

ascultare înseamnă practicarea fericirii. 
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IMPACT 
 

La „Goa organics” încercăm să facem angajatul să se simtă parte din echipă. În acest sens, Victor, unul 

dintre lucrătorii noștri, ne spune că încrederea și delegarea responsabilităților față de el a fost mare, 

făcându-l să se simtă parte din proiect. 

În plus, Goa organics mizează pe toți angajații săi pentru a-i consulta cu privire la strategiile de 

marketing și le permite să-și respecte programul de lucru. 

GOA speră că măsurile implementate vor ajuta compania să se dezvolte și că angajații noștri vor 

continua să lucreze așa cum au făcut-o în trecut. 

Este foarte important pentru noi ca creșterea companiei noastre să se bazeze pe încredere și respect 

reciproc. Dintre caracteristicile negative, dorim să subliniem că acordarea de independență și 

autogestionare angajatului necesită o bună procedură de recrutare. 

Fără un proces de selecție bun, încrederea în angajat se poate transforma într-o lipsă de 

responsabilitate, deoarece acesta simte că nimeni nu-l controlează. 

GOA consideră că drumul către succes se bazează pe încredere și nu își vor schimba abordarea față de 

angajați. 

Mar Girol comentează: „Angajații sunt autonomi în muncă și știu ce au de făcut, așa că nu contează 

dacă într-o zi nu ajung la timp la programul lor de lucru, pentru că în alte zile se compensează. cu mai 

multe ore”. 

În același timp, ca practică de motivare extra-instituțională, GOA organics oferă BONUS pentru 

atingerea obiectivelor care s-au stabilit ca companie. Aceste bonusuri nu depind de munca unui singur 

angajat ci de munca întregii companii iar scopul este de a încuraja coeziunea si buna muncă în echipa. 

GOA speră că măsurile implementate vor ajuta compania să se dezvolte și că angajații noștri vor 

continua să lucreze așa cum au făcut-o în trecut. 

Este foarte important pentru noi ca creșterea companiei noastre să se bazeze pe încredere și respect 

reciproc. Dintre caracteristicile negative, dorim să subliniem că acordarea de independență și 

autogestionare angajatului necesită o bună procedură de recrutare. 

Fără un proces de selecție bun, încrederea în angajat se poate transforma într-o lipsă de 

responsabilitate, deoarece acesta simte că nimeni nu-l controlează. 

GOA consideră că drumul către succes se bazează pe încredere și nu își vor schimba abordarea față de 

angajați. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

EMPATIE 

ASERTIVITATE  

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR  

 
 
 

LECȚII ÎNVĂȚATE 
Cu toate informațiile adunate până acum, avem suficiente argumente pentru a identifica câteva lecții 

despre managementul emoțional al oamenilor care pot fi extrapolate oricărei companii din UE. 

Considerăm mai importante în GOA salariul emoțional și motivația intrinsecă, motivația internă pentru 

împlinirea personală și nu numai pentru muncă. 

Considerăm că motivația intrinsecă sau internă este mai importantă decât motivația extrinsecă pur 

economică. 

Prin urmare, considerăm că motivația intrinsecă este o forță motrice la locul de muncă. 

Mai mult, în acest studiu de caz putem observa că lucrătorul consideră că este corect să-și promoveze 

fericirea prin: 

- Autonomie: Căutăm să fim directorii propriei noastre vieți. 

- Relații bune: Căutăm să relaționăm, să fim conectați și să avem grijă de ceilalți. 

Prin urmare, pentru a-i motiva pe alții să facă tot posibilul, mai degrabă decât să încercăm să-i motivăm 

direct, trebuie să creăm mediul potrivit pentru ca ei să-și îndeplinească aceste nevoi naturale. 

- Flexibilitatea muncii: La Goa ne dăm seama că timpul este doar un mijloc care servește un scop. 

Potrivit unor rapoarte precum 2010 Workplace Flexibility in U.S., munca flexibilă - permițând angajaților 

să lucreze când, cum și unde aleg - crește implicarea angajaților. De fapt, 60% dintre cei cu acces mare 

la aceste măsuri sunt foarte mulțumiți de munca lor, 

 

REFERINȚE 

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour- 

market/ 

 
http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/ 

https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/ 

 
https://ehorus.com/emotional-salary/ 

 
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/ 

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-market/
https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-market/
http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/
https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/
https://ehorus.com/emotional-salary/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI POD (Programare, Organizare și Dezvoltare) 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC   Construcții 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI     Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

POD este o companie mică care activează în sectorul construcțiilor din Andaluzia, cu sediul în Granada. 

Principalele activități ale POD sunt: 

Peoiectare clădiri noi în scop rezidențial (case sau blocuri de apartamente) 

Proiectare cladiri noi pentru facilități publice (stații de autobuz, gări, mall-uri etc.)  

Renovarea de cladiri vechi pentru noi utilizari. 

Construire de imobile in colaborare cu alte firme mici din sector.  

Renovare apartamente împreună cu decorațiuni pentru orientarea sectorului turistic. 

Construire apartamente cu finanțare socială. (concentrare pe oameni cu nivel economic scăzut) 

POD este o companie mică care implementează și dezvoltă toate proiectele în colaborare cu diferite 

companii specializate din sector. POD oferă un serviciu foarte personal bazat pe studii anterioare în 

detaliu in funcție de nevoia clienților, ridicându-se mereu la un standard profesional ridicat. POD are o 

bună reputație în sector, deoarece caută întotdeauna cea mai bună soluție economică, de mediu și socială 
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SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

După 10 ani de experiență ca arhitect tehnic în sectorul construcțiilor, și-a început propria afacere în 

2010, în timpul recesiunii economice din Spania. A început acest nou proiect motivat pentru a satisface 

dorința de autorealizare și creștere personală. 

Javier a decis să-și înceapă propria afacere într-un moment de recesiune economică și într-un sector 

precum construcțiile, unde criza a fost mai puternică decât în alte sectoare din Spania. Când Javier Gil 

decide să-și creeze propria companie, pune multe lucruri în pericol, de la banii săi până la relațiile de 

familie. El cunoștea această afacere deoarece avea experiență anterioară în sector, lucrând în diferite 

companii de construcții, cunoaște și piața respectivă și situația de criză în care se afla sectorul 

construcțiilor. Începuturile sale în companie au fost în principal în renovarea și reabilitarea clădirilor, 

așa că odată cu refacerea situației economice și începerea construirii de noi clădiri. A văzut o nișă de 

piață în renovarea clădirilor, care să-i permită să rămână în sectorul construcțiilor până când acesta va 

fi din nou recuperat. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
·  

· Javier Gil ne-a spus că primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este că a înființa o afacere înseamnă 

să-ți asumi riscuri cu care va trebui să te confrunți tot timpul. Întotdeauna vor exista evenimente sau 

situații neașteptate în afara controlului tău pe care va trebui să înveți cum să le rezolvi. Dar, așa cum 

am spus mai înainte, a decis să intre în afaceri în cel mai rău moment și în cel mai afectat sector pentru 

a-și satisface dorința de auto-realizare și creștere personală. Pentru Javier Gil, a fost o motivație să 

aibă mai multă responsabilitate corporativă, nu să câștige mai mulți bani, ci să-și îmbunătățească 

aspirațiile de împlinire profesională și personală. Javier Gil a văzut înființarea companiei sale ca pe o 

oportunitate de a prelua funcții mai importante, ceea ce presupunea o responsabilitate mai mare, ceea 

ce însemna, la rândul său, să extragă tot ce este mai bun din el și să încerce să-și scoată talentul maxim. 

Javier Gil a încercat să schimbe situația, chiar dacă factorii externi nu au fost favorabili din cauza crizei 

economice și a sectorului construcțiilor. Pentru a face acest lucru a devenit extrem de importantă o 

analiză a unde dorea să ajungă, iar gândirea critică pentru a putea rezolva problemele a fost crucială. 

Și a fi capabil să formeze o echipă coerentă care a fost capabilă să înțeleagă situația. 

· Pentru succesul companiei noastre, liniile de acțiune s-au bazat pe: 

· · Îmbunătățirea realizărilor. POD a încercat să stimuleze motivația intrinsecă reamintindu-le angajaților 

realizările lor pozitive printr-o publicație în buletinul informativ al companiei în care afirmă că 

realizarea a fost meritul întregii echipe. Pe scurt, pentru a profita la maximum de motivația intrinsecă 

a fiecărui angajat, s-a încercat să se realizeze legătura și echilibrul între satisfacerea nevoilor personale 

ale fiecărui angajat cu beneficiul general sau comun al companiei. 

· · Recunoaștere personală. Javier Gil a încercat întotdeauna să-și facă angajații să simtă că sunt 

recunoscuți ca o resursă valoroasă a companiei, ceea ce a trezit și acea motivație intrinsecă în ei, 

întrucât nu era vorba de a le oferi recunoaștere materială, ci de felicitări pentru recunoașterea muncii 

bine făcute. 

· · Responsabilizare crescută. Potrivit lui Javier Gil, este de asemenea pozitiv pentru echipă să le ofere 

oportunitatea de a prelua funcții mai importante, ceea ce implică o responsabilitate mai mare, ceea ce 

le îmbunătățește aspirațiile de împlinire profesională și personală. acest lucru, la rândul său, îi inspiră 

să obțină tot ce este mai bun din ei înșiși și talentul lor. Nu este vorba de a avea mai multă 

responsabilitate în cadrul companiei, pentru a câștiga mai mulți bani, ci de a-și spori aspirațiile de 

împlinire profesională și personală. 

· · Javier Gil încerca să aplice o schimbare de perspectivă în echipa de lucru, încercând să treacă de la 

„trebuie” la „vreau”. Javier Gil ne-a spus că a fost, de asemenea, foarte pozitiv să încercăm să-și 

convingă echipa să înlocuiască „Trebuie să fac” cu „Vreau să fac”. Când acest „trebuie să fac” este 

înlocuit cu „vrem să facem”, nevoia de autonomie și autodeterminare a echipei este satisfăcută. Ceea 

ce încercam să fac este să fac echipa să simtă că a contribuit cu ceva pozitiv, că se simte mulțumită de 

efortul pe care l-am depus. 

· · Javier Gil în calitate de manager al POD a încercat întotdeauna să promoveze un stil de management 

participativ deoarece știe că acesta produce efecte mai bune asupra angajaților și, la rândul său, are 

un impact pozitiv asupra companiei. 
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RAȚIUNE 
 
 

 
Javier Gil avea experiență ca inginer și arhitect tehnic în firmele din sectorul construcțiilor în care 

lucrase și cu unele experiențe nu foarte pozitive în ceea ce privește mediul de lucru. Javier Gil este 

conștient de faptul că, în ciuda automotivării sale pentru creșterea personală și autorealizarea, 

experiența sa în alte companii din sectorul construcțiilor l-a făcut să vadă că este nevoie de un echilibru 

între automotivare și conștientizarea analizei realității într-un mod analitic. 

Uneori, automotivarea ne face să nu vedem realitatea așa cum este ea și asta este adesea periculos. 

Nu totul este perfect și posibil, planificarea creșterii noastre strategice trebuie făcută pe o bază reală. 

Pe de altă parte, compania trebuie să fie empatică și asertivă. Dacă politicii companiei nu îi pasă de 

bunăstarea angajaților săi, de crearea unui mediu de lucru bun, de recunoașterea angajaților săi, totul 

ajunge să-l influențeze negativ chiar și pe cel mai automotivat lucrător. Aceste experiențe l-au ajutat 

să știe ce nu a vrut să creeze în compania sa pe baza unei planificări nerealiste și, pe de altă parte, a 

trebuit să încerce să evite efectele negative și impactul negativ pe care lipsa motivației angajaților l-ar 

putea avea asupra companie. Javier Gil ne-a spus că primul lucru de înțeles este că constituirea unei 

echipe în care lucrătorii să se simtă automotivați este fundamentală pentru funcționarea corectă a 

companiei și că pentru aceasta este esențial să știi să conduci echipe. 

Acesta este un lucru pe care Javier l-a experimentat personal în unele dintre companiile din sectorul în 

care a lucrat. În unele dintre ele, managementul defectuos al companiei, cu lipsa de motivare a 

muncitorilor, a creat un mediu de lucru insuportabil în care până și muncitorii au părăsit compania cât 

mai curând posibil. Prin urmare, Javier Gil este convins că succesul unei companii este direct legat de 

o bună planificare strategică și, pe de altă parte, de un nivel ridicat de motivare a angajaților. Javier 

Gil încearcă să-și prețuiască din ce în ce mai mult angajații, deoarece este conștient că aceștia sunt 

resursa sa principală pentru a-și atinge OBIECTIVUL. 
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OBIECTIVE 
 

Precizați ce și-a propus organizația să realizeze prin implementarea acestor măsuri și strategii 

Încercați să nu faceți aceleași greșeli care au fost făcute în companiile în care Javier a lucrat și care au 

avut un impact negativ asupra productivității muncitorilor și asupra climatului de lucru. 

Ceea ce dorea POD a fost ca afacerea să fie nu doar o dorință de auto-realizare și creștere personală 

doar pentru Javier Gil, ci și pentru întreaga echipă. 

De aceea Javier Gil a încercat în orice moment să îmbunătățească angajamentul și implicarea angajaților 

în companie. Când angajații POD simt că companiei îi pasă de bunăstarea lor, angajamentul lor față de 

companie și implicarea lor se îmbunătățesc. Acest lucru, la rândul său, îi încurajează să-și dorească să-

și atingă obiectivele și să se conformeze unei strategii din care se simt o parte fundamentală. 

Javier Gil a încercat întotdeauna să-l facă pe lucrător să simtă că este o parte activă a companiei, 

comunicând cu lucrătorii, oferindu-le feedback, informându-i despre nevoile sale etc. Acest lucru 

încurajează nașterea de noi strategii și favorizează comunicarea în cel mai larg sens al cuvântului. În 

aceste medii se nasc cele mai creative idei. 

Crearea unui mediu de lucru bun - din experiența sa din trecut, Javier știe că este esențial să poți 

promova motivația și performanța echipei companiei. 

 

IMPACT 
 

Javier Gil a încercat să creeze un echilibru între planificarea strategică realizată într-un mod critic și 

realist și cunoașterea gestionării resurselor umane prin creșterea automotivării fiecărui angajat pentru 

a se dezvolta și a se împlini. Pentru Javier Gil, experiența i-a arătat clar că resursele umane și 

tratamentul angajaților reprezintă unii dintre pilonii fundamentali ai companiei și că acest lucru are un 

impact asupra obiectivelor companiei. 

·Lucrătorii vor depune mai mult efort când vor vedea că conducerea companiei este interesată de 

bunăstarea lor. 

· Când un angajat dezvoltă un sentiment de apartenență în cadrul companiei și se simte motivat la locul 

de muncă, el sau ea va performa mai bine. 

· Climat de lucru pozitiv în care lucrătorul își găsește confort 

·Angajatul va crea un sentiment de apartenență la companie 

·Încurajează angajații să-și dorească să-și atingă obiectivele și să respecte o strategie din care se simt o 

parte fundamentală. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Deși probabil le-am menționat deja în timpul dezvoltării studiului de caz, în acest moment vom indica 

mai explicit de care dintre cele 10 domenii descrise în IO1 (probabil poate fi mai mult de unul) pot fi 

legate de acest studiu de caz: 

 
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ    

EMPATIA 

GÂNDIREA CRITICĂ 

REZOLVAREA 

PROBLEMELOR 

ASERTIVITATEA 

ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

 
 

LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

Javier Gil a învățat că motivația organizațională joacă un rol fundamental deoarece permite creșterea 

potențialului fiecărui angajat, permițând să-și satisfacă obiectivele personale și în același timp pe cele 

ale companiei. 

 

Atunci când nu există o motivație bună, aceasta se poate reflecta în comportamentul lucrătorilor, 

provocând în unele cazuri stres la locul de muncă, care la rândul său afectează compania însăși, ducând 

la performanțe slabe în muncă și afectând obiectivele organizației. Pe de altă parte, dacă există o 

motivație bună, vor exista rezultate mai pozitive, relații de muncă mai bune, eficiență mai mare, printre 

alte efecte pozitive. De aceea POD se angajează în motivarea angajaților săi, care împreună cu motivația 

personală a fiecărui angajat are un mare impact asupra creării unui mediu de lucru favorabil obiectivelor 

personale ale fiecărui angajat și ale companiei. 

 

Un mediu de lucru favorabil înseamnă o productivitate mai mare, mai puține concedii medicale, mai 

multă empatie și, prin urmare, cooperare și lucru în echipă etc. Aceasta este o lecție pe care Javier Gil 

a învățat-o de-a lungul experienței sale de muncă. 

 

O altă lecție pe care le-a învățat și pe care încearcă să le aplice în POD este aceea de a încuraja 

Teambuilding-ul: Javier încearcă să-și recunoască angajații, să-i mulțumească fiecăruia pentru efortul 

depus, devotamentul lor și să caute un spațiu pozitiv pentru toată lumea și, în caz de confruntări între 

colegi, se ocupă de cazul izolându-l de restul personalului, încercând să nu infecteze sau să implice pe 

altcineva. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
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Sportul ca mod de viață 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI AEA 

 

ȚARĂ  Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Formare
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI Organizație Non-profit 

 

 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Asociația de Estudios Almerienses (AEA) este o organizație non-profit la nivel de stat, fondată la 27 august 

2010, care își dedică eforturile pentru ajutorul și sprijinirea integrală a oamenilor, prin intervenție socială 

și integrare în muncă. Principalele sale scopuri sunt desfășurarea de tot felul de activități legate de 

educație și formare, precum și operațiuni complementare sau accesorii acestor scopuri pentru 

dezvoltarea deplină a angajării și formării. 

https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/ 
 
 

 

https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/


2. Descriere Generală 

76 
 

 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

În acest studiu de caz vom vedea cum Asociația de Estudios Almerienses (AEA) a reușit să depășească 

criza existentă în pregătirea de bază a crizei structurale de care suferea Spania. Estudios Almerienses 

oferă o alternativă cu cursuri în care beneficiul social este mai important decât beneficiul economic și 

acest lucru i-a permis să supraviețuiască și să rămână în sectorul formării, nu ca companie, ci ca 

asociație. 

Valoarea sa adăugată vine tocmai de acolo, din empatia echipei și modul de a lucra într-un mod 

comunicativ care are foarte mult de-a face cu modul ideal de lucru pe care dorim să îl promovăm în 

cadrul proiectului DISAWORK cu inteligență emoțională ca baza pentru tot. 

Pentru a înțelege mai bine punctul de vedere al asociației, este necesar să se analizeze misiunea, 

viziunea și valorile acesteia 

 

Misiune: 

Suntem un spațiu pentru inițiative și generarea de propuneri socio-ocupaționale a căror prioritate este 

de a face inserția socio-profesională a oamenilor o realitate prin formare. 

 

Viziune: 

Să fie o entitate de referință în generarea de valoare socială, oferind servicii de calitate în favoarea 

dezvoltării integrale a persoanelor aflate în situații de excluziune prin dobândirea și îmbunătățirea 

autonomiei lor personale și a abilităților sociale și de muncă necesare integrării lor depline. 

 

Valorile noastre: 

Profesionalism, desfășurare a muncii cu seriozitate, eficiență și onestitate. Munca în echipă, echipă 

multidisciplinară cu un scop comun. 

Transparență, responsabilitate și onestitate în munca de zi cu zi. Personalizare, servicii individualizate 

la nevoile sociale și ale pieței muncii. 

Integrare, angajament pentru dezvoltarea abilităților de autonomie socială și personală. 

 

Pe scurt, munca Asociației de Estudios Almerienses (AEA) este aceea de a oferi populației cu mai puține 

resurse cu posibilitatea de a se pregăti și de a intra pe piața muncii, în acest sens întreaga sa misiune, 

viziune și valori sunt rezumate în Motivația intrinsecă. Știm că ceea ce facem are un impact pozitiv 

asupra societății și, prin urmare, există o muncă angajată și empatică pentru a reda ceva pozitiv 

societății de către toți studenții cu care lucrăm și ne pregătim și, bineînțeles, de către echipa noastră. 

Mulți dintre studenții noștri se găsesc într-un mediu de lucru în care nu se simt confortabil. În prezent 

nu este foarte popular în Spania și nu cunosc moduri alternative de a fi antrenor al unei discipline 

sportive, majoritatea oamenilor cred că poți ajunge în această poziție doar ca student universitar de 

educație fizică și sport. 

În prezent există certificate de profesionalism care vă permit să lucrați fără a fi nevoie să aveți o diplomă 

universitară, compania noastră lucrează cu oameni foarte motivați, care s-au simțit uneori frustrați în 

munca lor și doresc să-și schimbe viața. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
În acest studiu de caz vom vedea cum o asociație funcționează cu dedicare, astfel încât, să-și 

îndeplinească scopul social, care este de a oferi formare și oportunități celor mai vulnerabili și greu de 

recalificat pe piața muncii. 

Acesta este ceea ce îi motivează la nivel personal și profesional și ei înțeleg că scopul unei asociații 

non-profit trebuie să fie acela de a lăsa un impact asupra societății și că nu există o satisfacție mai mare 

decât aceasta, dincolo de economic. 

Pentru a se asigura că echipa este mulțumită de ceea ce face și este motivată cu o motivație care 

depășește materialul, asociația urmează o serie de linii directoare DISAWORK. 

Asociația de Estudios Almerienses (AEA) este foarte dedicată obiectivelor sale sociale și, prin urmare, 

încercăm să sprijinim eforturile noastre de a fi fericiți la locul de muncă. Secretul său: respectarea 

acestor practici: 

 
1. Program de lucru flexibil: este important să înțelegeți că munca nu înțelege orarele. Flexibilitatea 

face posibilă combinarea vieții profesionale cu cea personală. Fiecare membru al echipei își 

gestionează timpul în funcție de nevoile sale, ceea ce contează este că până la urmă fiecare își 

îndeplinește obiectivele. 

 
2. Refufii: escapade în echipă. De două ori pe an organizează un „retreat” profesional și personal pentru 

a se deconecta de la serviciu și a se conecta unul cu celălalt. Este vorba de a petrece timp cu echipa 

pentru a ne cunoaște mai bine și a defini prioritățile pentru trimestrul următor. 

 
3. Munca la distanță: Adesea asociem munca la distanță cu munca de acasă, dar nu este întotdeauna 

cazul. Dacă echipa este bine coordonată, poți fi conectat de oriunde în lume. În ultimele 12 luni, o 

parte a echipei Asociación de Estudios Almerienses (AEA) a lucrat în colaborare cu alte părți ale 

Spaniei, Anglia, Polonia. 

 
4. Prânz săptămânal: În fiecare vineri, după întâlnirea săptămânală, echipa Asociación de Estudios 

Almerienses (AEA) ia prânzul împreună. Asociația face o paella tipică! În timpul mesei împărtășesc 

vești bune sau probleme care îi preocupă și vorbesc despre valorile companiei. 

 
5. Fii politicos. Un „bună dimineața” sau un „bună ziua” face fericit pe oricine. Să-ți saluți echipa când 

ajungi și să-ți iei rămas bun când pleci este important, arată ca îți pasă, interes și personalizare. Nu 

costă nimic să fii politicos. 

 
6. Fii recunoscător. Un zâmbet și un mulțumesc vă deschid multe uși așa că ar fi bine să prețuiți ceea 

ce fac alții și arăți că ei te-au ajutat. După cum a spus Rhonda Byrne, autoarea cărții The Secret, 

„Recunoștința este unul dintre cele mai puternice sentimente pe care le poți folosi pentru a atrage 

abundența și bunăstarea în viața ta”. Deci, în Asociación de Estudios Almerienses (AEA), multe 

propoziții și e-mailuri se termină cu un „mulțumesc”. 

 
7. Parteneriat: gândește-te la ceilalți, detaliile fac diferența și unde nu tu reușești, te poate ajuta 

celălalt. Aceasta este filosofia organizației, așa că adesea organizează cine surpriză aniversare, aduc 

ceva mâncare după o călătorie sau reorganizează munca pentru a elibera acele echipe care au nevoie 

de ea. 



2. Profil de bune practici 

78 

 

 

 

RAȚIUNE 
 

După ce a lucrat în diverse organizații, echipa care alcătuiește Asociación de Estudios Almerienses (AEA) 

consideră că diferența dintre o entitate care dorește să rămână pe piața muncii constă în 

profesionalismul acesteia. 

Acea profesionalitate în obiective este marcată de angajamentul în ceea ce faci mai mult decat în 

salariu. Vorbim fundamental despre motivația intrinsecă 

Orientările misiunii noastre; A fi un spațiu al inițiativelor și al generării de propuneri sociale a căror 

prioritate este realizarea inserției sociale și profesionale a oamenilor prin formare. 

Ne dorim să fim o entitate de referință în generarea de valoare socială, oferind servicii de calitate în 

favoarea dezvoltării integrale a persoanelor aflate în situații de excluziune prin dobândirea și 

îmbunătățirea autonomiei lor personale și a abilităților sociale și de muncă necesare integrării lor 

depline.  

De aceea credem că forța motrică a organizației noastre este, fără îndoială, motivația intrinsecă, 

precum și prețuirea și faptul că ne simțim mândrii de ceea ce facem. 

Dintre toate practicile de mai sus pentru a fi fericiți în munca noastră, înțelegem că cele mai dificil de 

gestionat sunt cele care au de-a face cu: încrederea conferită angajaților, înainte de a angaja un nou 

angajat, le revizuim cu atenție munca și pregătirea academică și ne asigurăm că aceștia sunt calificați 

pentru a ocupa un anumit post. A oferi angajaților tăi o putere de decizie este pozitiv, deoarece va 

genera un sentiment mai mare de bunăstare și le va permite să simtă că abilitățile și munca lor în cadrul 

organizației sunt apreciate, dar pe de altă parte, COMUNICAREA trebuie să fie constantă în pentru a 

realiza dacă există vreo abatere în realizarea obiectivelor și că lucrătorul este automotivat. 

Înțelegem că, desigur, stimulentele financiare pot fi încurajatoare pentru lucrători, dar ceea ce îi 

motivează cu adevărat să continue să contribuie depășește cu mult bonusuri. Este vorba nu doar de a fi 

blocat la birou, ci de a avea instrumentele necesare pentru a construi noi oportunități 
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OBIECTIVE 

Pentru acest scop, vom verifica din nou viziunea organizației 

Viziune: 

Să fie o entitate de referință în generarea de valoare socială, oferind servicii de calitate în favoarea 

dezvoltării integrale a persoanelor aflate în situații de excluziune prin dobândirea și îmbunătățirea 

autonomiei lor personale și a abilităților sociale și de muncă necesare integrării lor depline. 

Asociația de Estudios Almerienses (AEA) își propune să fie un loc de prestigiu recunoscut pentru 

profesionalismul și valorile noastre. 

Ne propunem ca asociația noastră să fie un model de urmat pentru alte asociații și să genereze sinergii 

pozitive în generarea de locuri de muncă de calitate pentru persoanele care sunt cu adevărat 

vulnerabile. 

Acesta este motivul pentru care practicile noastre în cadrul asociației sunt percepute de angajați ca 

fiind extrem de motivante și pot fi chiar asimilate unui fel de salariu emoțional în ceea ce privește 

percepția muncitorului asupra muncii desfășurate. 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

A face parte din procesul decizional al companiei 

Facilitează echilibrul dintre viața profesională și viața 

privată 

Facilitează promovarea locului de muncă  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPACT 
 

Printre măsurile fericirii la locul de muncă, există o diversitate de constructe, dintre care cel mai utilizat 

este satisfacția în muncă, iar altele precum angajamentul individual, angajamentul organizațional, 

implicarea în muncă, motivația intrinsecă, impulsul și curajul, afecțiunea de la locul de muncă și 

reziliența. (Fisher, 2010). Niciunul dintre ei nu are capacitatea de a măsura singur fericirea la locul de 

muncă, așa că cel mai potrivit este să le luăm în considerare pe toate împreună pentru a aproxima 

conceptul final de fericire la locul de muncă (Fisher, 2010). 

Prin urmare, pentru a măsura eficacitatea măsurilor adoptate, ar trebui să luăm în considerare că este 

mai bine să vorbim despre toate în ansamblu. 

Ca markeri de impact putem avea de exemplu lipsa concediilor medicale din motive psihologice, 

stabilizarea echipei de lucru și beneficiile economice reduse ale lucrătorilor. Pe scurt, permanența unei 

echipe solide și compacte. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Deși probabil le-am menționat deja în timpul dezvoltării studiului de caz, în acest moment vom indica 

mai explicit de care dintre cele 10 domenii descrise în IO1 (probabil poate fi mai mult de unul) pot fi 

legate de acest studiu de caz: 

 
INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ASERTIVITATE 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

 

În acest studiu de caz am analizat competențele care sunt asociate cu motivația intrinsecă și, într-o 

oarecare măsură, cu plata emoțională, toate în relație cu un mod empatic de a conduce compania. 

· Participarea la procesul decizional al companiei 

· Facilitează echilibrul dintre viața profesională și viața privată 

· Facilitează promovarea locurilor de muncă 

În cadrul acestor competențe anterioare vedem o serie de abilități specifice care trebuie implementate 

în cadrul companiei și la nivelul lucrătorului. 

Pentru comanie 

Flexibilitate. Creați structuri plate pentru a eficientiza luarea deciziilor. Generați împuternicire și 

autonomie pentru a încuraja inițiativa. 

Optimism. Recrutarea axată pe încorporarea de oameni optimiști. Stabiliți obiective motivante, 

structurate și realizabile. 

Încredere. Calitatea managementului axat pe transformarea încrederii într-o valoare corporativă 

prin puterea exemplului. 

Angajament. Favorizarea unui mediu de lucru adecvat care sporește implicarea oamenilor prin 

elaborarea unor planuri de acțiune specifice. 

Bucurie. Sărbătorirea oficială a succeselor pentru a savura și a se bucura de recompensa pentru 

efortul depus. 

Învăţare. Instruire și consolidare a capacităților pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților. 

Găsirea sensului. Responsabilitate socială corporativă și proiectarea codurilor etice. Comunicare 

transparentă pentru a stimula valoarea onestității și a identificării cu compania.
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Pentru angajați 

 

Fii flexibil. Deschide-ți mintea, a te răzgândi nu te slăbește. Schimbarea nu este o opțiune; este 

singura varianta. 

Fii optimist. Faceți față dificultăților cu voie bună și perseverență. A crede că ceva va funcționa 

ajută la creșterea șanselor ca acesta să funcționeze. 

Fii încrezător. Încrederea este un magnet pentru oportunități, economisește energie și multiplică 

productivitatea echipei. Dă roade. 

Fii dedicat. Când ești dedicat crezi, când crezi participi și te implici. Dedicarea vă crește 

capacitatea. 

Bucură-te si distrează-te. Simțul umorului și râsul măresc calitatea vieții și aduc un sentiment de 

bunăstare. 

Dezvoltare. Puteți transforma greșelile în oportunități de a învăța. Atitudinea este cheia. 

Adversitatea este un mediu de învățare. 

Găsiți sens. Important este să nu faci ceea ce iubești, ci să iubești ceea ce faci 

 
 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Misiune, viziune și obiective 
 
 
 
 
 
 
 

 Echipa noastră în emisiunea radio 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GROWTHCOOP, SPAIN 

 
 

Balakook și munca în echipă 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Balakook

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC     Sport
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI        Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mică 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

BALAKOOK este o companie mică care activează în sectorul sportului din Andaluzia, cu sediul în Granada. 

Imaginați-vă un loc în care să vă întâlniți și să vorbiți despre biciclete, să beți o băutură, să ascultați 

muzică sau să vizionați cele mai bune videoclipuri cu biciclete și toate acestea înconjurate de cea mai 

bună atmosferă. Acesta este visul nostru și acum este o realitate. Am acționat și acum vă prezentăm 

magazinul pe care îl așteptați. 

Balakook are o suprafață de peste 350 de metri pătrați unde puteți găsi o expoziție de biciclete și 

accesorii, precum și facilități extinse dedicate asamblarii și reparațiilor de biciclete. 

În Balakook suntem utilizatori ai lumii bicicletelor și știm importanța întreținerii și reparației bicicletelor. 

Principalele activități ale BALAKOOK: 

comerț cu echipamente sportive                                 

consultanță pentru competiții  

     mai exact sectorul nostru este bicicleta 

Balakook este o companie tânără dedicată sportului, în principal sportului pe două roți în legătură cu ciclismul. 
Ciclism rutier, ciclism montan, biciclete de tuouring pentru toate vârstele și profilurile. 
Oferim și consiliere în biomecanică și mecanica bicicletei. Suntem pasionați de biciclete. 
Echipa noastră este formată din 5 oameni dedicați trup si suflet pasiunii noastre, bicicleta. 



2. Profil de bune practici 

84 

 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 
Balakook a luat naștere în urmă cu 9 ani cu intenția de a ne dedica spre ceea ce ne pasionează cel mai mult, 
adică lumea celor două roți. 
Dintr-un hobby s-a născut o modalitate de a-ți câștiga existența și credem că nu există nimic mai plin de 
satisfacții decât să lucrezi la ceea ce iubești. 
Baza noastră inițială a fost în Maracena și ne-am mutat acum 2 ani în locația noastră actuală, aproape de 
natură, pentru a putea oferi sprijin și asistență tuturor celor care urmează să facă un traseu rutier sau montan. 
În Balakook oferim următoarele servicii: 
 

• Magazin 

• Atelier 

• Spălătorie 

• Atelier auto 

• Cabină de probă 

• Depozitare biciclete 

• Închiriere 

• Bikefitting 

• Kinetoterapeut 

• Chiromasaj 

• Studii biomecanice  
 

În acest studiu de caz dorim să adăugăm valoare motivației extrinseci și plății emoționale. 

Trebuie să ținem cont de faptul că situația lui Babadook la începutul pandemiei era destul de 

complicată. 

Un nou sediu de afaceri cu o nouă investiție, mutarea din satul Maracena în orașul Granada și tocmai 

în acest context ne-a lovit pandemia de Covid 19. 

A trebuit să ne închidem publicului și ne-am concentrat în principal pe atelier și vânzări telefonice. 

Din această incertitudine, ne-am concentrat să facem afacerea noastră mai vizibilă, astfel încât 

oamenii să fie conștienți de cât de importante sunt sporturile în aer liber în lupta împotriva virusului. 

Dintr-o situație de slăbiciune și incertitudine am găsit o oportunitate care a fost făcută posibilă pentru 

că ne place ceea ce facem și iubim sportul pe două roți. 

Este ușor să ne răspândim pasiunea pentru că suntem pasionați de sport. 

De îndată ce am început să vindem o mulțime de biciclete și aproape că nu aveam stoc, oamenii au 

început să folosească bicicletele nu doar ca vehicul de agrement, ci și ca mijloc de transport. 

Oamenii au devenit conștienți de faptul că este un virus sigur, prietenos cu mediul și accesibil tuturor. 

Nu trebuie să uităm că într-o situație precum cea actuală, frica și incertitudinea ne-au pus stăpânire 

pe toți, temându-ne pentru sănătatea celor dragi și incertitudinea locului de muncă. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

 
Managerul și proprietarul Santi G. ne arată că gestionarea acestei situații ca antreprenor nu a fost ușoară 

și că antreprenorul trebuie să știe că va trebui să își asume riscuri cărora va trebui să le facă față tot 

timpul. În acest sens, după cum am văzut, vor exista întotdeauna evenimente sau situații neprevăzute 

în afara controlului său, cărora va trebui să învețe să le facă față. 

Incertitudinea creată de COVID-19 este una dintre ele, dar motivația noastră pentru muncă și dragostea 

pe care o avem pentru sportul pe două roți ne-a permis să creștem ca companie și să putem oferi soluții 

de călătorie și sport către sute de oameni. În cuvintele lui Cristian Jiménez, managerul magazinului, a 

fost o mare motivație să ne simțim fericiți la locul de muncă, să fim conștienți că îi facem fericiți pe 

alții cu aceeași pasiune ca și noi; nu sunt atât banii care se câștigă, cât sentimentul de a crea o 

comunitate unită de cei pe care îi iubim și, în acest fel, de a ne îmbunătăți aspirațiile de a ne împlini 

pe plan profesional și personal. 

După cum am indicat mai sus, actul cheie care ne-a permis să depășim vicisitudinile a fost reziliența și 

gândirea critică. 

Din momentul în care toate comerțurile neesențiale au fost închise, am avut încredere în convingerea 

că prin mersul cu bicicleta am putea crea un mediu sigur pentru navetă. Și pe această credință ne-am 

bazat comunicarea pe rețelele sociale, a trebuit să le spunem clienților noștri că suntem acolo pentru 

ei și că suntem alături de ei. Am luat toate măsurile de siguranță necesare pentru a face din magazinul 

nostru un loc fara Covid. 

 
• Munca în echipă. Santi și Crisitian Jiménez ne explică schimbarea de perspectivă în munca în echipă, 

a trebuit să fim mai precisi și să optimizăm timpul. A fost foarte pozitiv că am putut cu toții să 

îndeplinim toate sarcinile, de la ridicarea telefonului, asistența unui cumpărător, mersul pe bicicletă 

sau ajutorul în atelier. Ceea ce s-a încercat a fost ca echipa să simtă că a contribuit cu ceva pozitiv, 

că se simte mulțumită de efortul pe care l-am depus. 

• Recunoașterea personală. Echipa s-a simțit întotdeauna foarte unită și au fost întotdeauna 

recunoscuți ca o resursă valoroasă a companiei, ceea ce le-a trezit și acea motivație intrinsecă, 

întrucât nu era vorba de a le oferi recunoaștere materială, ci de felicitări pentru recunoașterea unui 

loc de muncă. bine făcut. 

• Promovați realizările. BalaKook a încercat să crească motivația intrinsecă reamintindu-le 

angajaților realizările lor pozitive prin postări pe Facebook și făcând activități comune, cum ar fi 

plimbări cu bicicleta cu întreaga echipă. Pe scurt, pentru a profita la maximum de motivația 

intrinsecă a fiecărui angajat, am încercat să realizăm legătura și echilibrul între satisfacerea 

nevoilor personale ale fiecărui angajat cu beneficiul general sau comun al companiei. 

• Delegați și acordați mai multă responsabilitate. Potrivit lui Santi, proprietarul Balakook, este 

benefic să oferi angajaților oportunitatea de a-și asuma funcții mai importante, ceea ce implică o 

responsabilitate mai mare, să-i facă să participe la deciziile strategice și să-i consulte, deoarece au 

și interes pentru îmbunătățirea companiei; acest lucru, la rândul său, îi inspiră să scoată tot ce e 

mai bun din ei înșiși și talentele lor. Nu este vorba de a avea mai multă responsabilitate în cadrul 

companiei, pentru a câștiga mai mulți bani, ci de a-ți spori aspirațiile de împlinire profesională și 

personală. 
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RAȚIUNE 
 

Echipa Babadook împreună cu managerul lor Santi aveau experiență ca consilieri de vânzări și 

consultanți în sectorul vehiculelor cu două roți, iar până acum totul a fost pozitiv. Însă situația 

rezultată în urma COVID-19 ne-a lăsat cu o realitate de incertitudine, în care singura modalitate de a 

face față acesteia a fost să fim conștienți că treaba noastră era să oferim oamenilor fericire în timpul 

liber. În acest sens nu suntem vânzători de biciclete, suntem vânzători de momente de fericire 

împreună cu o bicicletă; și asta nu are preț. Lecția pe care am dori să o arătăm este că este mai ușor 

să ieși dintr-o situație proastă atunci când îți place munca pe care o faci. Și în acest sens managerul 

trebuie să promoveze ca toți lucrătorii să se simtă parte din echipă, pe lângă automotivarea și salariul 

emoțional al fiecărui muncitor. Compania trebuie să-i facă să participe și să facă parte din echipă. De 

aceea am evidențiat această competență mai sus. Acest lucru presupune ca companiei să-i pasă de 

angajat: dacă politicii companiei nu îi pasă de bunăstarea angajaților săi, de crearea unui mediu de 

lucru bun, de recunoașterea angajaților săi, toate acestea ajung să aibă o influență negativă chiar și 

asupra cel mai automotivat lucrător. Pe toată perioada pandemiei, echipa noastră a fost mână în 

mână, ajutându-se reciproc și fiind prezentă și atentă la viețile și familiile tuturor angajaților, inclusiv 

clienților noștri. 

Există multe companii de biciclete și furnizori de servicii, dar angajații noștri sunt la dispoziția 

clienților noștri și, în multe cazuri, există o relație de prietenie. Acest lucru se datorează faptului că 

ne pasă de fericirea clientului, pentru că face parte din fericirea noastră. 

Situația imediată a COVID-19 a fost o provocare pentru noi, a trebuit să-i facem pe oameni să vadă cât 

de important este sportul în aer liber și că, în ciuda dificultăților, viața continuă. În acest mediu cu 

toții trebuie să ne ajutăm unii pe alții și să promovăm comerțul local. 

Acesta a fost succesul muncii noastre și al companiei noastre, munca în echipă, recunoașterea locului 

de muncă și salariul emoțional, precum și motivația intrinsecă. 

 

OBIECTIVE 
 
Compania și organizația Balakook și-au propus să iasă din situația existentă în perioada de izolare cu garanția 
de a putea păstra locurile de muncă ale angajaților noștri și de a evita falimentul companiei. 
Succesul companiei noastre după izolarea pandemiei se bazează în principal pe următorii piloni: 

- Lucru in echipa 

- Măsuri de siguranță 

- Promovarea unității în rândul angajaților prin implicarea acestora în situație. 

- Mediu de lucru flexibil 

- Promovarea rețelelor sociale; toți angajații noștri au lucrat ca „Manageri de comunitate” 

publicând excursii și trasee și făcând vizibilă plăcerea celor două roți... 

Toate acestea se bazează pe îmbunătățirea angajamentului și implicării angajaților în 

companie. Crearea unui mediu de lucru bun pentru angajați este cheia pentru stimularea 

motivației și a performanței echipei companiei. 
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IMPACT 
 
Santiago a încercat să creeze un echilibru între automotivarea fiecărui angajat de a se dezvolta și a se împlini și 
sprijinul companiei prin crearea unei echipe care să contracareze factorii externi care pot influența cel mai 
negativ slăbirea acestei motivații, cum ar fi incertitudinea pandemiei cu perioada ei de izolare. 
Este așadar un exemplu cheie al modului în care inteligența emoțională poate fi folosită pentru a gestiona mai 
bine o echipă, creând sinergiile necesare succesului. 
În acest scop, factorii cheie pe care i-am găsit au fost: 

- Angajații muncesc mai mult atunci când văd că conducerea companiei este interesată de bunăstarea lor și de 
team building. 

- Când unui angajat i se dă responsabilitate și luare a deciziilor, își dezvoltă un sentiment de apartenență la 
companie și se simte motivat la locul de muncă, va performa mai bine. 

- Un mediu de lucru „de familie” astfel încât angajatul să se simtă în largul său 
- Încurajarea angajaților să-și dorească să-și atingă obiectivele de dezvoltare și să respecte o strategie în care se 
simt implicați. 

- Autorealizarea și creșterea personală a angajaților de la BALAKOOK. 

 

CONNECTION WITH THE SKILL DEPICTED IN 1O1 
 

Deși probabil le-am menționat deja în timpul dezvoltării studiului de caz, în acest moment vom indica 

mai explicit de care dintre cele 10 domenii descrise în IO1 (probabil poate fi mai mult de unul) pot fi 

legate de acest studiu de caz: 

 
INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA 

PROBLEMELOR 

MANAGEMENTUL 

OAMENILOR  

 AUTOCONTROL 

GESTIONAREA REZISTENTEI LA SCHIMBARE
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

Cu toate informațiile adunate până acum, avem suficiente argumente pentru a identifica câteva lecții 

despre managementul emoțional care pot fi extrapolate oricărei companii din UE. 

Santi G a învățat că motivația organizațională joacă un rol fundamental deoarece permite creșterea 

potențialului fiecărui lucrător, permițând să-și satisfacă obiectivele personale și în același timp pe cele 

ale companiei. 

Atunci când există o lipsă de motivare, aceasta se poate reflecta în comportamentul angajaților, în 

unele cazuri determinând stres la locul de muncă, care la rândul său afectează compania însăși, ducând 

la performanțe slabe în muncă și afectând obiectivele companiei. 

Din toată experiența COVID-19, reiese clar că motivația în cadrul companiei joacă un rol fundamental 

deoarece permite nu numai creșterea potențialului fiecărui angajat, permițându-i să-și satisfacă 

obiectivele personale și în același timp pe cele ale companiei, dar și să putem lupta împotriva 

elementelor adverse precum cele pe care le-am întâlnit odată cu închiderea companiei. Prin urmare, 

sunt necesare multă empatie și doze mari de inteligență emoțională, precum și abilități de management 

al echipei. 

Atunci când nu există un management bun, orice dificultate pare de nedepășit, mai ales dacă există 

incertitudine în muncă, pe de altă parte, dacă motivația angajatului nu este doar economică, ci este 

produsă de salariul său emoțional, este mai ușor pentru angajat să suporte situatii mai incerte. Acest 

lucru se poate reflecta în comportamentul lucrătorilor, provocând în unele cazuri stres legat de muncă, 

care la rândul său afectează compania însăși, provocând performanțe slabe în muncă și afectând 

obiectivele organizației. Pe de altă parte, cu un management și o planificare strategică excelentă, vor 

exista rezultate mai pozitive, relații de muncă mai bune, eficiență mai mare, printre alte efecte 

pozitive. Prin urmare, BALAKOOK se angajează în managementul empatic al angajaților săi, care 

împreună cu motivația personală a fiecăruia dintre aceștia are un mare impact asupra creării unui mediu 

de lucru favorabil obiectivelor personale ale fiecărui angajat și ale companiei. 

O altă lecție pe care a învățat-o și pe care încearcă să o aplice la BALAKOOK este aceea de a încuraja 

teambuilding-ul. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Dialectica 

 

ȚARĂ Grecia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC      Consultanță în afaceri 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI     Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Dialectica este o companie de servicii de informare care modelează o mai bună luare a deciziilor de 

afaceri la nivel mondial. Ajută investitorii instituționali, fondurile de capital privat și marile firme de 

consultanță să obțină informații și să evalueze tranzacții de investiții de mai multe milioane de dolari 

prin discuții cu experți de pe piețele de care sunt interesați. Ei colaborează cu companiile de consultanță 

și investiții de top din lume, permițându-le să colecteze informații reale. - informații despre timp și 

informații despre piață de la experți din industrie din piețe, industrii și regiuni. Ghidați de misiunea lor 

de a obține o recunoaștere de neegalat a clienților, ei construiesc cea mai de încredere și inovatoare 

platformă de partajare a cunoștințelor din lume. Au fost finanțați în 2015 și au sediul în Atena, Londra, 

New York, Montreal și Vancouver. A fost declarată una dintre companiile cu cel mai bun mediu de lucru 

în Best Workplaces 2020, în timp ce în plină pandemie a conceput și implementat programul „Covid Stress-

free” (Fara stres generat de Covid) cu scopul de a consolida munca în echipă și psihologia pozitivă în 

contextul lucru la distanță. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Una dintre practicile lor cu un interes deosebit este „Calea spre dezvoltare”, care este un proces de 

dezvoltare a resurselor umane cu un dublu accent: pe de o parte, cultivă talentele și abilitățile de 

conducere ale angajaților și, pe de altă parte, oferă oportunități care accelerează promovarea angajaților 

în Grecia și în străinătate. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

La Dialectica, serviciul clienți este gestionat de trei categorii de angajați. Un nou recrut se alătură echipei 

de Asociați, care sunt responsabili de menținerea „caldă” a rețelei de clienți din întreaga lume și de 

furnizarea constantă a cunoștințelor prin apeluri, timp de 15 până la 24 de luni. Aceștia sunt apoi 

promovați la manager de oameni, unde devin responsabili de dezvoltarea membrilor echipei, de bugetare 

și strategie de service clienți, de dezvoltare a abilităților de conducere, dar mai ales de dezvoltarea și 

eficiența subordonaților lor. În acest timp, aceștia se alătură unui program intensiv de dezvoltare a 

competențelor, care include managementul unor grupuri mici de angajați (2-3 persoane) și durează 15 

luni. În funcție de mărimea conturilor și de echipa condusă de managerul de oameni, aceștia pot fi 

manager asociat, senior manager sau pur și simplu ...Manager. Managerii de oameni sunt responsabili 

pentru recrutarea, supravegherea, formarea și dezvoltarea de noi asociați în manageri, gestionând 

proiecte, conturi și strategii care vor da cele mai bune rezultate posibile. Desigur, dacă un asociat nu 

dorește să devină manager, Dialectica oferă posibilități alternative de trecere la operațiuni de oameni, 

finanțe etc. Dar unde se bazează tot acest proces de evoluție și progres? Inițial, Calea spre dezvoltare 

include un proces de evaluare a performanței fiecărui angajat, desfășurat de trei ori de către manageri 

cu scopul de a-i ajuta să se potrivească mai bine cu rolul lor corporativ. În al doilea rând, o hartă 

predefinită de învățare și abilități în diferite faze, care ajută angajatul să-și evidențieze talentele și 

cunoștințele, dar și noile roluri. De fiecare dată când un angajat își asumă o nouă responsabilitate, este 

instruit pentru aceasta. Când este promovat, trece printr-o „tabăr de pregătire” (bootcamp) despre noile 

sale responsabilități și despre cum le va îndeplini. 

 

RAȚIUNE 

În Dialectica, ei cred că diversitatea experiențelor de viață ne permite să ne atingem obiectivele, să 

oferim o valoare fără precedent comunității noastre și să creăm oportunități nelimitate pentru toți. Prin 

urmare, ei încearcă să se asigure că, pe măsură ce se extind în noi zone geografice și noi segmente de 

afaceri și clienți, toți cresc împreună într-un mediu incluziv în care toată lumea se simte împuternicită 

să își aducă la muncă deplin și autentic. Motivul pentru care este considerat unul dintre cele mai bune 

studii de caz ale țării noastre este că, chiar și într-un an plin de provocări, nu a încetat să investească în 

abilitățile și abilitățile angajaților săi. 

 
 

OBIECTIVE 

Dezvoltarea companiei este direct legată de dezvoltarea angajaților săi. La urma urmei, este o alegere 

strategică și o parte integrantă a ADN-ului Dialectica să investească în oamenii săi, oferind un mediu ideal 

pentru ca aceștia să-și dezvolte, în siguranță, talentul și creativitatea, chiar și în mijlocul unei pandemii. 

Alege să ocupe toate posturile de responsabilitate administrativă exclusiv intern, prin promovări ale 

angajaților talentați. Scopul programului este de a accelera dezvoltarea carierei angajaților, de a oferi 

oportunități de avansare corecte și transparente, stimulente legate de performanță și sisteme de sprijin 

care ghidează și sporesc progresul fiecărui angajat. 



2. Profil de bune practici 

93 

 

 

 

IMPACT 

Această practică creează o cultură a satisfacției realizărilor. Oferă multe oportunități diferite de 

dezvoltare profesională. Ei pot învăța și dezvolta în mod constant abilități precum managementul 

proiectelor și al timpului, prioritizarea sarcinilor și comunicarea eficientă. Prin stăpânirea acestor 

abilități, ei dobândesc cunoștințe utile pe care le putem aplica în fiecare aspect al vieții noastre. Aceste 

abilități transferabile le pot permite să se dezvolte ca persoană și să facă tranziția fără probleme în medii 

noi. Experimentarea carierei lor este mult mai ușoară datorită creșterii majore a oportunităților de muncă 

hibridă și de la distanță care au apărut în urma pandemiei, ceea ce creează mai mult acces atunci când 

se decid pentru viitoarele lor eforturi profesionale. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Abilitățile pe care le putem vedea în cea mai mare parte legate de practica 

de mai sus sunt: 

 

INTELIGENTA EMOTIONALA 

EMPATIE 

GANDIRE CRITICA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR 

GESTIONAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIRE 

GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Empatia și inteligența emoțională sunt ambele cheie pentru generarea succesului în afaceri. Există o 

corelație ridicată între satisfacția în muncă, creșterea și compatibilitatea emoțională cu munca pe care 

o face cineva. Oferirea oportunităților de experimentare în cariera lor și oferirea de credit angajaților 

pentru viitorul lor succes profesional este crucială pentru automotivarea, forța și stabilizarea pe care le 

simt angajații. Prin urmare, factorii de decizie din companii ar trebui să înțeleagă că inteligența 

emoțională joacă un rol cheie în a se simți în siguranță, relaxat, entuziasmat și plin de speranță la locul 

de muncă. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 

 

Săptămânal, membrii grupului așteaptă surprize precum înghețate, fructe sau cornuri, 

delicatese din diferite părți ale lumii precum mochi japonez. Acum lunile se numesc luni 

sănătoase, iar frigiderele sunt pline cu fructe proaspete și salate de fructe. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 
 

Acoperișul companiei este un punct de întâlnire pentru personalul Dialectica și un loc 

pentru a găzdui activități precum proiecții de filme de vară, petreceri, cursuri de fitness și 

dans, precum și sesiuni de bunăstare, printre altele. 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI V. Kaflas AE 

 

ȚARĂ Greece
 

 

 

Echipamente electrice, iluminat, articole tehnologice și soluții de 

management al energiei 

TIPUL ORGANIZAȚIEI       Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Kafkas deține poziția de lider în domeniul echipamentelor electrice, iluminatului, articolelor tehnologice 

de construcții și soluțiilor de management al energiei pe piața grecească, în timp ce, în același timp, este 

una dintre cele mai dinamice și cu cea mai rapidă creștere dintre companiile grecești din ultimii ani. 

Primii pași către crearea Kafkas au fost făcuți în 1975 de Vassilis Kafkas, odată cu deschiderea primului 

magazin în Markopoulos, pornind de la piața în curs de dezvoltare din Attica de Est. După 44 de ani, 

compania a reușit să devină lider în sectorul său, având mulți ani de experiență prin participarea sa la 

numeroase proiecte care implică noi facilități, precum și renovări/modernizări de locuințe, spații de 

afaceri și infrastructură. 2004 este un an de hotar, intrucat Kafkas devine prima companie in vanzari de 

echipamente electrice din Grecia, cu o cifra de afaceri de 33,2 milioane de euro, dezvoltand rapid reteaua 

de magazine din marile orase, ajungand la 15 puncte. Principalul avantaj competitiv al Kafkas este 

reprezentat de resursele sale umane. Compania investește constant în dezvoltarea profesională și 

personală a directorilor săi, cu programe de formare continuă care ajută la dezvoltarea cunoștințelor, 

talentelor și aptitudinilor acestora. Și ei, la rândul lor, oferă clienților săi valoare adăugată și soluții 

inovatoare, contribuind decisiv la dezvoltarea și evoluția companiei. O dovadă a angajamentului nostru 

de a crea un mediu de lucru excelent este premiul lor pentru a 8-a oară în instituția Best Workplaces, în 

Grecia, precum și la nivel paneuropean. 

ECONOMIC SECTOR 
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SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Compania B. KAFKAS S.A. recunoaște evoluția tehnologică rapidă, nevoile industriei și provocările 

cu care se confruntă profesioniștii din domeniu. Din acest motiv, în 2012 a creat Institutul de 

Educație și Dezvoltare KAVKAS. Acest institut proiectează și implementează cursuri care acoperă o 

gamă largă de subiecte. Scopul Institutului este de a îmbogăți cunoștințele profesioniștilor, astfel 

încât aceștia să poată răspunde nevoilor în creștere ale clienților lor. 

 

1.  Profil de bune practici 
 
 

DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Înființarea Institutului de către KAFKAS este o inovație și 

acțiune de pionierat pentru a oferi formare și dezvoltare continuă. Scopul este de a oferi nu numai 

soluții inovatoare, know-how pentru noi produse și sisteme tehnologice, ci și de a investi în oameni. 

Înțelegând că pregătirea inițială a angajaților nu este suficientă pentru adaptarea activă a 

angajaților la mediul social și profesional, compania continuă cu recalificare continuă. Astfel, 

încearcă să satisfacă nevoile pieței moderne a muncii, care necesită cunoștințe și abilități 

suplimentare din partea angajaților care, la rândul lor, doresc să-și îmbunătățească sau să-și 

mențină poziția. În ceea ce privește programul educațional, acesta oferă seminarii în 4 secțiuni 

tematice: Tehnologie și produse, Standarde și certificări, Management și afaceri și Studii și aplicații. 

În esență, în acest fel, compania folosește know-how-ul pe care îl deține, ca o companie lider în 

domeniul său. Pe lângă cursurile interne, până în 2018 au susținut peste 3.300 de ore de formare 

în toată Grecia pentru peste 7.200 de participanți. Este o organizație certificată Lifelong Learning 

Level de către Organizația Națională de Certificare a Calificărilor și Orientare Profesională și alte 

organizații private și internaționale și are 10 săli de formare la nivel național, complet echipate cu 

infrastructură logistică modernă și instrumentele educaționale necesare. Alte acțiuni ale companiei 

care se remarcă sunt: 
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- Instituția lunară „Extra Mile Champion” evidențiază și recompensează eforturile angajaților 

care, prin inițiativele și acțiunile lor, au reușit să aducă valoare adăugată companiei, 

promovând valorile acesteia și întotdeauna bazându-se pe principiile excelenței executive ale 

organizației. 

 

- „Ziua angajaților”: În fiecare an, la 11/2, data decesului fondatorului companiei B. Kavkas, 

toate încasările din vânzările cu amănuntul sunt împărțite în mod egal între toți angajații, 

indiferent de funcție, nivel ierarhic etc. .etc 

 

- Managing Director Listening Sessions (Sesiuni de ascultare a directorului general) (MDLS) este 

o inițiativă de dialog deschis, care permite managementului și personalului neexecutiv să se 

reunească și să împărtășească idei, opinii și bune practici într-un climat care promovează 

creativitatea și cooperarea. 

 

- Acțiunea „Colector de idei”, toți angajații sunt încurajați să trimită sugestii și idei către o 

platformă internă de socializare pe teme precum Excelența în Operațiuni, Marketing, 

Managementul Resurselor Umane și Responsabilitatea Socială Corporativă. În acest fel, sunt 

încurajate gândirea creativă și inițiativa. 

 
Din septembrie 2018 a fost creată o nouă instituție, „Cea mai bună practică a lunii”, care se aplică 

în principal acțiunilor (mici sau mari) pe care rețeaua de magazine le implementează în viața de zi 

cu zi. Scopul său este de a evidenția și transmite mai departe cele mai bune practici care aduc 

optimizare operațiunilor companiei și serviciilor oferite. 

 

RAȚIUNE 
 

Acțiunile de mai sus demonstrează sensibilitatea socială a companiei și sentimentul ridicat de 

solidaritate care o deosebește. Principalele patru elemente care susțin compania sunt: 

expertiza, infrastructura, valori, resurse umane. Filosofia centrată pe om, inspirată de principiile 

excelenței în afaceri, urmărește constant să consolideze compania cu profesioniști competenți. Ei 

susțin dezvoltarea oamenilor lor oferindu-le toate mijloacele pentru a-și consolida abilitățile și 

talentele profesionale. 
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OBIECTIVE 

B. KAFKAS S.A., recunoscând dezvoltarea rapidă a tehnologiei și după ce a ascultat nevoile 

sectorului și provocările cu care se confruntă profesioniștii din domeniu, a creat Institutul de 

Educație și Dezvoltare KAFKAS în 2012. Scopul său final este, prin programele educaționale. 

implementate de Institutul Kafkas, pentru a deschide noi perspective participanților care activează 

în sector, contribuind la extinderea activităților acestora, la dezvoltarea clientelei și, în general, 

la consolidarea acestora în domeniu. Totodată, se adresează și publicului larg pentru a oferi 

oportunități de dezvoltare profesională, prin dobândirea de cunoștințe și informații despre toate 

noile tendințe și evoluții ale pieței în care activăm. O consecință a acestei idei, care dă valoare 

adăugată Institutului Kafkas, este aceea de a fi un punct de întâlnire pentru schimbul de opinii și 

idei între profesioniști, studenți și persoane interesate de dezvoltarea lor profesională. 

 

IMPACT 

Educația a oferit în foarte mare măsură cunoștințe și abilități pentru muncă, pentru dezvoltarea 

personală, pentru îmbunătățirea abilităților administrative și creșterea prestigiului și a câștigurilor 

financiare. Dezvoltarea resurselor umane a impactat productivitatea, performanța, eficiența și 

performanța organizațională a angajaților, precum și profitabilitatea companiei. 

 

 CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest model de bune practici poate fi legat de:       

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

Formarea și dezvoltarea angajaților pot duce la un impact pozitiv asupra rezultatelor 

organizaționale. Eforturile de instruire și dezvoltare a angajaților dezvăluie că întreprinderile nu 

numai că folosesc angajați cu potențial ridicat, ci și indivizi care se pot angaja să atingă un nivel 

mai înalt de responsabilitate. Învățarea continuă poate dezvolta EI, iar educația în combinație cu 

inteligența emoțională întărește dedicarea angajaților față de locul de muncă. În măsura în care 

este posibil, organizațiile trebuie să asculte nevoile individuale de învățare și să le îndeplinească, 

conformându-se contextual misiunii corporative, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat un 

mare beneficiu atât pentru individ, cât și pentru organizație. 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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REFERINȚE 
 

 

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto- 

proskinio/ 
 

https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118 
 

https://www.kafkasinstitute.gr/ 

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-proskinio/
https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-proskinio/
https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118
https://www.kafkasinstitute.gr/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Pyllones Hellas 

 

ȚARĂ Grecia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Sisteme IT & Integrator de Securitate  

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI       Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Medie 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Pylones furnizează soluții pentru infrastructura tehnologiei informației, integrarea rețelelor și a 

securității axate pe patru piloni de bază: robustețe. Reziliență. Viteză. Siguranță. Ei proiectează, 

implementează și gestionează soluții de ultimă oră personalizate pentru a vă proteja datele pe tot 

parcursul călătoriei. Ele oferă securitate și stocare a datelor, fie on-premise sau cloud, și garantează un 

transfer de date optimizat și fără fricțiuni, care maximizează eficiența la fiecare pas al procesului. 

Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră pot interacționa eficient cu alte date, generând seturi de 

date din ce în ce mai utile care adaugă valoare companiei dumneavoastră și vă sporesc avantajul 

competitiv. Pylones Hellas a fost certificat timp de 2 ani consecutiv cu recunoașterea de asigurare a 

calității „Cybersecurity made in Europe” de către Organizația Europeană de Securitate Cibernetică 

(ECSO). De asemenea, a fost premiat de două ori la rând cu premii HR și mai precis la categoria „Cel mai 

inovator plan de lucru de acasă”. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Cu toții am fost chemați să ne confruntăm cu o realitate nouă și periculoasă prin condiții diferite 

și fără precedent, create de apariția pandemiei de Covid-19. Pylones Hellas a realizat foarte repede 

noua situație și a procedat în mod conștient și consecvent la măsurile necesare pentru a proteja 

angajații împotriva răspândirii coronavirusului la locul de muncă prin programul „we make IT safe” 

(facem sa fie sigur). 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Pylones Hellas și-a dat seama în timp că munca „la distanță” a venit aici pentru a rămâne, a reușit să se 

asigure că toți angajații au toate mijloacele, instrumentele și motivația necesare pentru a lucra de la 

distanță! Compania a definit procedurile și politicile corespunzătoare care s-au concentrat pe crearea 

unui mediu de lucru eficient, care să se adapteze rapid la noua situație, menținerea spiritului de echipă, 

precum și luarea și implementarea inițiativelor prin planul de acțiune „facem IT de la distanță” va fi în 

centrul atenției. În acest context, a fost înființată o echipă specială de prevenire și informare pentru a 

comunica cu autoritățile competente pentru a fi informate cu privire la evoluțiile și noile măsuri de luat 

și în același timp pentru a lansa și coordona acțiunile respective în cadrul companiei. În acest fel, a fost 

organizat și implementat un plan complet de lucru 100% la distanță al angajaților, asigurându-le acestora 

infrastructura sigură și echipamentele necesare pentru a lucra ca și cum ar fi la locul de muncă. 

 

RAȚIUNE 

Scopul lor a fost și este să includă și să activeze toți oamenii companiei pentru a face față colectiv, chiar 

dacă la distanță non-fizică, problemelor care i-au preocupat pe ei, echipa, organizația. Pe lângă condițiile 

de lucru adecvate prin infrastructură și echipamente, având în vedere dificultatea condițiilor și viața de 

zi cu zi fără precedent, compania s-a concentrat pe crearea și consolidarea unui climat pozitiv în timpul 

lucrului la distanță. Nu s-a întreprins în mod conștient nicio acțiune care să perturbe forma și condițiile de 

muncă convenite cu fiecare angajat, măsuri precum suspendarea muncii, modificarea orelor etc. și, în 

același timp, s-a acordat o atenție deosebită nevoilor individuale ale fiecărui angajat pentru a menține 

echilibrul personal și familial. Având munca „la distanță” ca forță motrice, Pylones Hellas angajează deja 

personal cu o relație de angajare completă la distanță din diferite regiuni ale Greciei. 

 

OBIECTIVE 

Scopul a fost de a crea condiții menite să suprime tensiunile și să ofere securitate și calm. Având 

ca busolă și punct de referință factorul uman, au trecut la o serie de acțiuni a căror principală 

preocupare a fost crearea unui climat de securitate și optimism în cadrul companiei. Prioritate și 

accent au fost acordate oamenilor companiei pentru a menține echilibrul și prosperitatea în 

companie. 
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IMPACT 

Principala preocupare a angajaților în timpul pandemiei a fost anxietatea, care duce la reducerea 

satisfacției în muncă, afectarea negativă a relațiilor interpersonale cu colegii și scăderea performanței 

la locul de muncă. Comunicarea clară cu informații despre evoluții și măsuri noi aduce beneficii bunăstării 

și productivității angajaților. Acest lucru îi ajută și pe angajați să-și gestioneze rezistența la schimbare. 

Cel mai important efect pozitiv pe termen lung pe care această practică îl are pentru companie este 

acela că au creat încredere. Angajații se pot baza pe managerii lor pentru a le oferi instrumentele și 

resursele necesare pentru job, iar managerii pot avea încredere în angajați că vor lucra fără supraveghere 

constantă și micromanagement. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Abilitățile care ar putea fi conectate la această practică sunt: 

 
INTELIGENȚA EMOȚIONALA 
EMPATIE 
REZOLVAREA PROBLEMELOR 
ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE  
MANAGEMENTUL OAMENILOR 
GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

 
 
 

LECȚII ÎNVĂȚATE 

Mediile de lucru la distanță și hibride au devenit aproape o normă pentru organizații și companii 

după izbucnirea pandemiei. Pe măsură ce tot mai multe companii și angajați adoptă munca de la 

distanță, liderii și managerii vor trebui să reînvețe și să regândească unele dintre vechile moduri 

de a face lucrurile. Modul numărul unu de a gestiona eficient echipele de la distanță este de a 

acorda prioritate comunicării eficiente și de a vă asigura că aveți procese clare pentru cum și când 

echipa dvs. va comunica între ele. Acest lucru vă va simplifica fluxurile de lucru, vă va genera 

încredere și vă va asigura responsabilitatea. Afacerile care salută și susțin comunicarea deschisă 

stabilesc relații mai bune cu angajații lor și experimentează o productivitate mai mare. 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 

 

 
 
 

 

REFERINȚE 

https://www.pylones.gr/who-we-are/ 

https://www.epixeiro.gr/article/305667 

https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/ 

https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Skroutz SA 

 

ȚARĂ Grecia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Platformă de e-commerce  

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI      Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Skroutz Skroutz SA a fost înființată în 2005 și este activă în dezvoltarea de servicii tehnologice inovatoare, 

creând platforme inovatoare de comerț electronic și site-uri web de înaltă performanță. Cu sediul în 

Atena, Skroutz SA, este marca digitală lider în spatele creării și dezvoltării motorului inovator de căutare 

și comparare a prețurilor și a produselor www.skroutz.gr. Compania furnizează o gamă largă de soluții 

software centrate pe utilizator și platforme de comerț electronic, utilizând noile tehnologii și 

metodologii, care evidențiază pasiunea resurselor sale umane. Benchmarking-ul și tehnologia de ultimă 

oră sunt în ADN-ul lor și înțeleg pe deplin că provocările de pe această piață sunt constante. Conduși de 

ambiția lor de distincție și de a obține excelență în tot ceea ce fac, misiunea lor este de a: 

Să combine cunoștințele profunde cu specificul subiectului. 

Să ofere servicii de calitate și rezultate excelente. 

Să joace un rol principal în Grecia și în străinătate. 

Să caute constant noi oportunități în industria lor.  

Să folosească pasiunea și talentul echipei . 

Să aplice procese rapide de luare a deciziilor. 

Să implementeze proiectele cu precizie. 
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SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Experții în resurse umane și alți experti subliniază cât de important este mediul de lucru în 

crearea unui climat bun, asupra productivității angajaților, asupra dacă și în ce măsură mediul de 

lucru este afectat în timpul unei recesiuni și asupra a cât și dacă eficiența directorilor unei 

afaceri care operează în condiții de criza se schimbă. Deci, să începem cu ipotezele:  

Ipoteza 1 Da, este important să aveți un mediu de lucru bun! 

Ipoteza 2 Da, mediul de lucru este afectat în timpul unei recesiuni! 

Ipoteza 3 Da, eficiența directorilor unei companii se schimbă în vremuri de criză! 

Adormirea 4 Nu, sfârșitul lumii nu a venit! 

 2. Profil de bune practici 

DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Membrii echipei Skroutz sunt încântați să spună cu încredere că mediul în care lucrează este 

excepțional. Acest lucru nu a fost certificat de nicio cercetare sau organizație. Cu toate acestea, 

toți atestă acest lucru în fiecare zi în fiecare moment al vieții lor în Skroutz. Nu există niciun secret 

pentru succes sau rețetă sau orice alt clișeu similar. Sunt doar momente și detalii care ne fac pe 

toți să ne simțim frumoși în orele pe care le petrecem la birou, sau chiar în afara biroului. Aici sunt 

cateva exemple: 

 

Skroutz SA este prima companie grecească care a implementat ziua de patru zile pentru toți 

angajații în lunile de vară. Patru zile de muncă, trei zile de odihnă. 

 

La locul de muncă. Suntem de ceva vreme în birouri noi. Sincer să fiu, încă nu ne-am dat seama pe 

deplin unde ne aflăm. Uneori simțim că suntem în Palo Alto sau Londra, dar de fapt suntem în Nea 

Ionia. Ne aflăm în cele mai uimitoare birouri pe care le-am văzut vreodată (mai multe vor fi 

dezvăluite în curând)! Spațiu deschis, multă lumină, zone comune confortabile, balcon-jungla, 

iluminat impresionant, schițe și desene pe pereți care te fac să vrei să zâmbești toată ziua. 

 

Mâncare (nu doar) pentru gândire. Cumva ne descurcăm în această companie și ne ocupăm de 

mâncare toată ziua. Mai ales vineri... în fiecare vineri conversația noastră preferată este ceea ce 

urmează să mâncăm săptămâna viitoare, deoarece vineri este ziua în care cateringul care 

furnizează compania ne trimite meniul cu sugestiile sale delicioase pentru întreaga săptămână. 

Momentul preferat al zilei este și atunci când mergem în sala noastră mare de mese pentru a mânca. 

Fie pe balconul nostru, fie la masa noastră mare de lemn, ora mesei este un moment de relaxare 

și distracție pentru noi toți. 
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Stand-up-uri de dimineață pe balconul nostru. Echipa fiecărui departament Skroutz ține dimineața 

mici întâlniri de coordonare de 10 minute „pe jos”. Acolo raportăm activitatea zilei, discutăm orice 

probleme sau probleme nesoluționate și ne expunem planurile ambițioase. Când vremea ne strică, 

bucătăria și camera de zi sunt la fel de primitoare. 

 

Distracția este în sângele nostru. Cuvintele nu sunt necesare aici... ping-pong, pistoale nerf peste 

tot, jocuri de societate, cărți pentru toți, farse și tachinări non-stop. (Sugestie Skroutz: nu lăsați 

computerul deblocat!) 

 

Grătar... și iar distracție. Din când în când, pur și simplu, spontan (sau nu atât), ne adunăm pe 

balcon și grătarul ia foc! Unii dau o mână de ajutor la grătar, alții dau instrucțiuni pentru că nu vor 

să se murdărească și să miroasă a pui, alții apucă bla-bla și alții devorează imediat ce iese de pe 

grătar. 

 

De asemenea, în fiecare an merg într-o excursie de două zile, la care participă întreaga companie. 

 

Viața la Skroutz nu este ca cinci zile sau ca o tabără. Viața la Skroutz este concepută pur și simplu 

pentru a ne face să ne simțim bine în ceea ce facem și fericiți de viața noastră de zi cu zi. Chiar ai 

nevoie de mult mai mult pentru a te simți bine și a fi creativ și productiv în mediul tău de lucru? 

 

RAȚIUNE 
 

Nu este ușor pentru o afacere să inverseze situația timpului nostru. O companie, așadar, trebuie 

să aibă ca scop, dar nu ca scop final, asigurarea celui mai bun mediu de lucru posibil, întotdeauna 

având în vedere condițiile și posibilitățile. 

Când poate un angajat dintr-o companie să spună că mediul în care lucrează este de un standard 

ridicat? Potrivit oamenilor din Skroutz SA, când: 

- Are încredere în conducerea afacerii, 

- Se mândrește cu munca lui, 

- Îi place să lucreze cu colegii săi. 

 

OBIECTIVE 

Toate acestea sunt implementate în contextul filozofiei generale a companiei: de a face angajații 

fericiți. 
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IMPACT 
 

După cum spune George Hatzigeorgiou, unul dintre fondatorii săi, „Ceea ce câștigi atunci când dai 

dovadă de un caracter bun ca angajator este că în momentele dificile angajații vor fi mai mult 

alături de tine. Într-o companie care are o atitudine foarte proastă față de oameni, ei vor fugi în 

vremuri grele”. 

Toate acestea au doar rezultate pozitive pentru angajați și companie. Angajații sunt mulțumiți și 

fericiți și sunt mai eficienți. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Deși probabil le-am menționat deja în timpul dezvoltării studiului de caz, în acest moment vom 

indica mai explicit de care dintre cele 10 domenii descrise în IO1 (probabil poate fi mai mult de 

unul) poat fi legate de acest caz de bună practică: 

 
INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ASERTIVITATE 

GESTIONAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIARE 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
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REFERINȚE 

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon- 

douleyontas-sto-skroutz 
 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to- 

kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes- 

eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001 

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Convert Group 

 

ȚARĂ Grecia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Analiza datelor & e-Commerce 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI     Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Medie 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Misiunea lor este să fie Moneda globală a succesului în comerțul electronic pentru mărci și 

comercianți cu amănuntul, la intersecția dintre Data și Analytics, Enterprise SaaS, eCommerce și 

Health Tech. Potrivit CEO-ului lor, Andreas Petropoulos, „Revoluționăm modul în care retailerii și 

furnizorii colaborează, permițând luarea deciziilor bazate pe date”. Ele operează în 16 țări. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Convert Group este prima companie tehnologică grecească care a fost recunoscută timp de 5 ani 

drept cel mai bun loc de muncă în categoriile de firme mici și mijlocii. 

 

Convert Group este prima companie grecească de tehnologie care a fost inclusă de 5 ori în primele 

25 de locuri de muncă din țară în categoriile firmelor mici și mijlocii. Această recunoaștere vine 

de la Institutul Internațional Great Place to Work®, care anul acesta împlinește cel de-al 20-lea 

an în Grecia. În 2021, Convert Group a fost premiat drept al 4-lea Cel mai bun loc de muncă din 

Europa la categoriile mici și mijlocii. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

De la înființarea sa în 2014, Convert Group a fost în fruntea creării unui loc de muncă în care 

corectitudinea, credibilitatea, mândria, camaraderia și respectul creează un mediu sănătos 

pentru ca angajații să prospere la nivel global. În plus, de-a lungul anilor, compania a stabilit 

practici și inițiative precum: 

 

-A imlpementat un model de lucru nelimitat de acasă și program flexibil de lucru. 

20% mai mult timp liber decât prevede legea, plus un concediu suplimentar pentru ocazii (zi de 

naștere, zile de odihnă etc.). 

-Program scurt vinerea în perioada de vară în care compania se închide la ora 14.00. 

-Prânz gratuit în fiecare zi la birou. 

-Politica de salariu minim brut de 1.000 EUR (cu 41% mai mare decât salariul minim național 

grec) 

-Sprijinirea financiară a angajaților în căsătorii, nou-născuți, absolviri de facultate și pierderi de 

membri ai familiei. 

-Asigurare de sănătate privată cu beneficii suplimentare și o subvenție de asigurare de 50% pentru 

membrii familiei aflați în întreținere cu acoperire în Grecia și în străinătate. 

- Spatiu de lucru prietenos cu copiii si animalele de companie. 

-Indemnizatie de energie si munca de acasa. 

-Fructe gratuite, gustări, cafea zilnic. 

-Întâlniri săptămânale, lunare și trimestriale, cu o transparență totală asupra strategiei, 

câștigurilor și provocărilor, financiară și sesiuni de intrebări cu CEO-ul. 

- Procese transparente de feedback de la CEO la stagiari, evenimente și inițiative. 

-Proces de management al performanței și evaluare 360 de feedback pentru angajații de la toate 

nivelurile. 

-Activități de responsabilitate socială, în care convertitorii își pot petrece o parte din timpul de 

lucru pentru a sprijini școli, orfelinate și alte instituții, fără a face postări pe rețelele sociale. 

 

RAȚIUNE 

Motivul principal din spatele tuturor acestor măsuri este acela de a face din companie un loc minunat de 
lucru. 
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IMPACT 
 

Katerina Tseva, directorul de resurse umane al Convert Group, a comentat: „Toți cei de la Convert 

Group contribuie în mod egal pentru a face din companie un loc minunat de muncă. Am reușit să 

ne îmbunătățim mediul de lucru general, astfel încât fiecare Converter să aibă cea mai bună șansă 

de a învăța și de a prospera. Suntem onorați să primim această recunoaștere de la Great Place to 

Work® International Institute și dorim să continuăm să fim un loc de muncă grozav pentru cei mai 

mari oameni ai afacerii, convertitorii noștri.” 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Deși probabil le-am menționat deja în timpul dezvoltării studiului de caz, în acest moment vom 

indica mai explicit de care dintre cele 10 domenii descrise în IO1 (probabil poate fi mai mult de 

unul) poat fi legate de acest caz de bună practică: 

 
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
EMPATIE 
GÂNDIRE CRITICĂ 
REZOLVAREA PROBLEMELOR 
ASERTIVITATE 
JUDECAREA+93 SI LUAREA DECIZIILOR 

 
 

 

REFERINȚE 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/ 
 

https://convertgroup.com/company/ 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/
https://convertgroup.com/company/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI McDonald's Italia 

 

ȚARĂ Italia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Mâncare
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI      Afacere 
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

McDonald’s Italia este filiala națională a francizelor McDonald’s, fondată în 1955 în SUA și ajunsă 

în Italia în 1996 cu numele inițial de Burghy. Este cel mai mare lanț de restaurante din lume ca și 

venituri, prezent în peste 40.000 de locații în 2021. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

În timpul lockdownului din Italia pentru combaterea răspândirii Covid – 19 în 2020, consiliul de 

conducere al McDonald's Italia a decis să investească în bunăstarea mentală a angajaților printr-

un curs de formare privind abilitățile de inteligență emoțională, cu scopul de a se concentra pe 

oamenii din spatele rolurilor profesionale: peste 100 de angajați au fost implicați într-un curs de 

„Inteligenta emoțională în familie”. 

Cursul, susținut online de un tutor al diviziei EQ Biz, a durat patru întâlniri și s-a concentrat pe 

modelul zilnic care poate duce la provocări în relația cu ceilalți. În special în perioada de izolare, 

oamenii au fost forțați să-și petreacă cea mai mare parte a timpului în contact strâns cu familia 

sau colegii de apartament, ceea ce a dus la creșterea nivelului de stres în majoritatea cazurilor. 

Din acest motiv, McDonald’s a oferit sprijin angajaților pentru a reflecta și a vorbi despre situația 

din afara restaurantelor, și mai ales în cadrul familiilor care sunt nucleul bunăstării mentale și 

emoționale a lucrătorilor. 

 
Source: https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/ 



2. Profil de bune practici 

121 

 

 

 

RAȚIUNE 
 

Perioada de izolare în Italia și pe tot globul a forțat oamenii să trăiască o viață diferită și mai 

dificilă în care spațiul personal nu era garantat sau care i-a forțat pe alții să petreacă prea mult 

timp singuri. 

Echilibrul dificil care pentru unii trebuia recreat în conviețuirea forțată între toți membrii familiei, 

în căutarea spațiilor proprii, în gestionarea tranziției copiilor de la școală la orele acasă, în cea 

mai strânsă conviețuire cu partenerul a apărut ca subiect care a fost fundamental de abordat, iar 

managerii McDonald's au decis să opteze pe de o parte pentru sprijinul psihologic pe care l-au pus 

la dispoziția angajaților și, pe de altă parte, în vederea dezvoltării competențelor. În această a 

doua abordare, așadar, a fost dezvoltat proiectul „Inteligenta emoțională în familie”. 

 
 

OBIECTIVE 
 

Precizați ce și-a propus organizația să realizeze prin implementarea acestor măsuri și strategii 
 
 

IMPACT 

Reacțiile participanților au fost entuziaste, deoarece au recunoscut cursul ca răspuns la o nevoie 

reală. De asemenea, participanții după curs și-au exprimat dorința de a continua să învețe despre 

inteligența emoțională și bunăstarea, care necesită mai mult studiu decât câteva întâlniri. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
EMPATIE 
MANAGEMENTUL OAMENILOR 
AUTOCONTROL 
GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 
 

 

 

REFERINȚE 

L’Intelligenza Emotiva per lo sviluppo della Persona: l’esperienza di McDonald’s: 

https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/ 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI 
 

      Lidl Italia

 

ȚARĂ   Italia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Vanzare cu amănuntul
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI    Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI    Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Lidl Italia este filiala națională a Lidl, lanțul internațional de retaileri cu discount german, care 

numără peste 11 mii de magazine în Europa și SUA. Compania aparține grupului Schwarz, care 

este și al cincilea cel mai mare retailer din lume. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Lidl Italia a organizat un eveniment online pentru a promova Inteligența Emoțională ca o abilitate 

de creștere a viitorului profesional al participanților. Recruitorii Lidl caută într-adevăr această 

abilitate și altele conexe la viitorii angajați și din acest motiv evenimentul s-a axat pe motivul 

pentru care este o abilitate valoroasă și cum poate fi exercitată în context de muncă. 

Sources: https://www.tutored.me/it/experiences/15997/ 

 

http://www.tutored.me/it/experiences/15997/
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

 

Evenimentul a avut loc pe 23 iunie 2022 și a constat în: 
 

- ce este Inteligența Emoțională și de ce este o abilitate importantă la locul de muncă; 

- cum să recunoașteți comportamentul altor oameni și cum să vă comportați față de ceilalți la locul de muncă;  

- exemple concrete; 

- jocuri de rol; 

- Întrebări și răspunsuri. 
 

Evenimentul a vizat studenții și proaspeții absolvenți.  
A implicat 190 de persoane.  
Vorbitori 
Gianluca Cama: Manager Training & Recruiting @LIDL Italia 
Marianna Corino: Recruiter @LIDL Italia 

 
 

RAȚIUNE 

Lidl Italia are un excelent serviciu de recrutare care oferă și un așa-numitul program pentru absolvenți 
(https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato) pentru persoanele proaspăt absolvite care 
sunt interesate să înceapă o carieră și nu știu cum să o înceapă. Programele de absolvire reprezintă o 
experiență de lucru adevărată care include formare, îndrumată de colegii seniori. În acest context, și 
Inteligența Emoțională a devenit parte a instruirii. 

 

 

OBIECTIVE 
 

Să introducă subiectul Inteligenței Emoționale la locul de muncă și să realizeze a
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CONEXION WITH THE SKILLS DEPITED IN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ASERTIVITATE 

JUDECATA SI LUAREA DECIZIILOR 

COMUNICARE ȘI NEGOCIERE 

ABILITĂȚI DE MANAGEMENT AL OAMENILOR 

AUTOCONTROL 

 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 

 

 

 
REFERINȚE 

Link to the online meeting presentation: 

https://www.tutored.me/it/experiences/15997/ 
 

Link to the recording: 

https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4 

https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4
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NUMELE ORGANIZAȚIEI CESIE 

 

ȚARĂ Italia
 

 

SECTOR ECONOMIC Sectorul Trei
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI ONG
 

 

 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Medie 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

CESIE este un centru european de studii și inițiative înființat în 2001, inspirat de lucrările și teoriile 
sociologului Danilo Dolci (1924-1997). Misiunea sa este de a promova inovarea, participarea și creșterea 
educațională. Cesie lucrează la nivel internațional cu o rețea largă de parteneri și organizații ale 
societății civile, universități, școli și autorități publice, printre altele. Este situat în Palermo, Italia. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Proiectul „Femeie antreprenoare: inspiră-ne!” este un proiect european, finanțat de Erasmus + Key 
Action 2, Parteneriatul strategic pentru educația adulților. Scopul proiectului a fost de a împuternici 
viitoarele femei antreprenoare, ajutându-le să-și dezvolte aptitudinea față de antreprenoriat prin 
dobândirea de competențe cheie și prin crearea de instrumente pentru conștientizarea de sine și 
crearea de afaceri. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Proiectul Femeie Antreprenoare: Inspiră-ne! Își propune să ajute femeile să devină antreprenori 

prin introducerea femeilor în mentalitatea „câștigătoare”: proiectul intenționează să ajute 

femeile să devină „agenți” puternici ai schimbării în altele pentru a atinge egalitatea de gen, 

deoarece promovează angajarea independentă și antreprenoriatul în rândul femeilor. Printr-un 

set de teste, instrumente și cunoștințe diferite, proiectul dorește să creeze o nouă forță în cadrul 

acestui grup țintă și să ajute femeile să-și atingă obiectivele de muncitori creativi, talentați, 

motivați și calificați. Printre aceste instrumente, și Inteligența Emoțională are un rol important, 

deoarece este inclusă ca una dintre abilitățile importante pentru lumea afacerilor. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost și investigarea factorilor psihologici care pot 

contribui sau pot împiedica intrarea femeilor în lumea antreprenorială și crearea de instrumente 

de conștientizare de sine. 

 

Activitățile prin care s-au atins obiectivele au fost: 
Elaborarea unei matrice de competențe și a unui raport de recomandări de politici, după 
colectarea de interviuri aprofundate și chestionare online 

Dezvoltarea INSPIRE US! program de formare antreprenorială  

Dezvoltarea platformei web de promovare a femeilor antreprenoare pentru schimbul de idei, bune 

practici, cunoștințe în rândul femeilor antreprenoare  

Identificarea obstacolelor, dificultăților și problemelor cu care se confruntă grupul țintă 
Schimb de cunoștințe și experiență între viitoarele femei antreprenoare, femeile antreprenoare 
de succes și părțile interesate relevante din întreaga Europă  

PARTENERI 

GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Cipru 

STORYTELLME, Portugalia 

FOUR ELEMENTS, Grecia 

CESIE, Itala 

PIA Velenje, Slovenia 

ISOB GMBH, Germania 
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RAȚIUNE 

Programul Antreprenorial (http://elearningprojects.eu/home/index.php) cu modulele sale 

de învățare sunt rezultatele unei cercetări care a fost efectuată la nivel european și asupra 

nevoilor antreprenorilor, bazate tot pe sondaje care vizează femeile antreprenoare. 

Rezultatele cercetării pot fi găsite aici: https://cesie.org/en/resources/inspireus- 

competencies-policy-report/ 

 

IMPACT 

Impactul pe termen scurt și lung asupra atmosferei de lucru în organizație și asupra 

satisfacției echipei (rezultate pozitive și negative) 

 
 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
 
 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 

 

 

REFERINȚE 
 
Pagina web Cesie despre proiect: https://cesie.org/en/project/inspireus/  
Site-ul proiectului: http://inspireus.eu/it/home-3/ 
 
Rezultatele proiectelor: http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/ 

https://cesie.org/en/project/inspireus/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Fedex Express 

 

ȚARĂ Italia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Transport și logistică 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI      Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

FedEx este o afacere internațională de transport maritim, specializată în transporturi expres pe 

uscat, aer și servicii logistice. Numele înseamnă Federal Express. Are sediul în SUA, dar este 

prezent la nivel global. Filosofia lor este așa numită „PSP”, care înseamnă „Oameni – Serviciu – 

Profit”. 

. 
 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

În „Global Learning Institute” al companiei, au fost introduse evaluarea și dezvoltarea 

competențelor legate de inteligența emoțională, ca parte a unui training de 6 luni care vizează 

managerii din întreaga lume. Din 2005 programul de formare pentru manageri are ca scop 

formarea de buni lideri, iar companiei Six Seconds, lider pe Inteligența emoțională, i s-a solicitat 

să dezvolte modulele legate de Legacy și EI. Potrivit cuvintelor lui Jeff Kinlsey (, MD Learning & 

Development) au ales modulele de șase secunde pentru că este singura experiență de coaching în 

care oamenii trebuiau să se evalueze. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 

Modulele de formare reprezintă o cale care se concentrează pe punerea în aplicare a inteligenței 

emoționale în fiecare zi. Este construit pe 3 pași: 

 

1. Cunoaște-te – fii conștient de tine și de emoțiile și reacțiile tale 

2. Alege-te pe tine – schimbă-ți reacțiile de la inconștient la intenționat 

3. Dăruiește-te – concentrează-te pe empatie și ia decizii bazate pe context într-o viziune mai largă 

 
Trainingul durează 5 zile, cu un proces de coaching de 6 luni. Pe parcursul celor 5 zile, fiecare 

manager se concentrează pe competențe personale, specifice de îmbunătățit și decide ce 

obiective să atingă. 

 

RAȚIUNE 
 

Programul a condus la o creștere cu 8-11% a competențelor cheie de conducere, mai mult de 

jumătate dintre participanți întâmpinând îmbunătățiri foarte mari (10-50%) în unele abilități 

emoționale cheie, precum și rezultate de conducere: 72% dintre participanții la program au arătat 

foarte multe îmbunătățiri mari în luarea deciziilor; 60% în calitatea vieții și 58% au arătat 

îmbunătățiri mai mari în capacitatea de a-i influența pe ceilalți. 
 

 
Preluat din studiul de caz de 6 secunde, here: 

https://italia.6seconds.org/2018/02/case- study-intelligenza-emotiva-people-first-

leadership-alla-fedex-express/ 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

ASERTIVITATE 
JUDECAREA SI LUAREA DECIZIILOR 
ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIARE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
AUTOCONTROL 

 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 

 
 

 

REFERINȚE 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ 

https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-people-first- 

leadership-alla-fedex-express/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
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NUMELE ORGANIZAȚIEI UCB Biopharmaceutical 

 

ȚARĂ Italia
 

 

 

SECTOR ECONOMIC      Medical  

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI     Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

UCB este o companie farmaceutică multinațională cu sediul în Belgia, la Bruxelles. Se 

concentrează pe cercetarea și dezvoltarea bolilor precum epilepsia, boala Chron și boala 

Parkinson. Promovează cercetarea în neuroștiință. Are o divizie în Italia, la Milano. 

 
 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Managerii IUCB au decis să adopte o abordare diferită bazată pe Inteligența Emoțională ca cheie 

a succesului. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Ucb s-a confruntat cu mai multe provocări în ultimii ani date de incertitudinea și complexitatea 

lumii afacerilor. În loc să se concentreze pe abordarea clasică de formare a managerilor, echipa 

din Italia a identificat în inteligența emoțională cheia succesului: proiectul a fost articulat în două 

faze, în care prima a vizat nucleul managementului, iar a doua pe angajații de pe teren. Au folosit 

un mix de autoevaluare, de lucru în grup, ateliere. 

Mai precis, scopul a fost de a oferi mai multe instrumente reprezentanților medicali care să 

faciliteze dialogul cu posibilii cumpărători. 

Prima fază s-a concentrat pe proiectarea proiectelor pentru atingerea obiectivelor companiei, pe 

identificarea KPI-urilor și feedback-urile la curs. Faza a doua a adăugat analiza rezultatelor de-a 

lungul lunilor de testare și dovezile finale după doi ani de muncă la Inteligența Emoțională. 

 

OBIECTIVE 

Cresterea eficacității vânzării și a comunicarii prin deplasarea atenției de la produse către relațiile 

cu interlocutorii. 

IMPACT 

98% dintre participanți au declarat că calitatea relațiilor cu părțile interesate s-a îmbunătățit; 

695 dintre participanți au declarat că după 3 luni toate schimburile interpersonale s-au 

îmbunătățit. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 

Webinar 1: https://vimeo.com/421087051 

Webinar 2: https://vimeo.com/423318399 
 
 

 

 
 
 

REFERINȚE 

https://italia.6seconds.org/2020/05/caso-studio-ucb/ 

https://vimeo.com/421087051
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Amnesty International 

 

ȚARĂ Italia și Internațional 

 

 

SECTOR ECONOMIC Sectorul Trei
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI ONG
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

Amnesty International este o organizație internațională neguvernamentală, al cărei sediu este în 

Marea Britanie. Are zece milioane de membri și susținători în întreaga lume și are birouri în 50 de 

țări. A fost fondată la Londra în 1961. Scopul său este de a atrage atenția asupra încălcărilor 

drepturilor omului, de a face campanie împotriva încălcării drepturilor omului și pentru 

îmbunătățirea legilor și standardelor internaționale. 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

La nivel internațional, Amnesty a efectuat o evaluare numită „Staff Wellbeing Review”, în care o 

echipa de evaluare externă a colectat, la scară largă, constatări cheie pentru recomandări pentru 

o mai bună susținere a bunăstării personalului. Printre constatări, se spune: 

„Angajați, echipați și sprijiniți mai bine managerii pentru a îmbunătăți bunăstarea: căutați să-i 

ajutați pe manageri să-și îmbunătățească abilitățile relaționale și de comunicare, inteligența 

emoțională și abilitățile de gestionare a conflictelor. Încurajează managerii să conducă prin 

exemplul în ceea ce privește prioritizarea bunăstării și sprijină-i în eforturile lor de management 

prin ajustări structurale ale volumului de muncă.” 

Pentru a atinge acest obiectiv, ei au implementat un program cuprinzător de dezvoltare a 

leadership-ului care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de leadership și management 

transformațional. Programul s-a concentrat pe domenii precum inteligența emoțională. 

A durat 6 luni între ateliere în persoană și coaching, de la distanță. Au participat peste 100 de 

persoane. 
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1. Profil de bune practici 

 

OBIECTIVE 

La nivel internațional, scopul este de a crea un mediu de lucru mai sănătos, deoarece Amnesty 

este considerat un loc de muncă cu ritm rapid și emoțional. În schimb, la nivel italian, scopul a 

fost de a crea un model de activism mai frumos și mai durabil, care ar putea stimula participarea 

activă a fiecărei persoane implicate. 

 

IMPACT 

Conform chestionarului de evaluare finală din Italia, participanții s-au bucurat de formare, 

deoarece le-a permis să-și exprime gândurile. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

GÂNDIRE CRITICĂ 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ASERTIVITATE 

JUDECAREA SI LUAREA DECIZIILOR 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

AUTOCONTROL 

GESTIONAREA REZISTENȚEI LA SCHIMBARE 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 

 

REFERINȚE 
https://www.amnesty.org/en/countries/ 

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf 

https://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/ 

https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
http://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/
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NUMELE ORGANIZAȚIEI ECOEMBES 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC  ENERGIE, MEDIU ȘI MATERII PRIME 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI ONG
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

Ecoembes este o organizație non-profit care coordonează reciclarea ambalajelor ușoare de uz 

casnic în Spania și ajută companiile să integreze designul ecologic în fabricarea ambalajelor lor 

pentru a promova reducerea generării de deșeuri. Aceștia lucrează din 1996 pentru a ajuta la 

creșterea conștientizării protecției mediului și pentru a face din reciclare un obicei zilnic pentru 

spanioli. Aceștia lucrează împreună cu cetățeni, entități publice și companii pentru a face din 

reciclarea ambalajelor de uz casnic o realitate în Spania. 

 

Pentru realizarea acestei lucrări au un model de management bazat pe colaborare public-privată, 

bazat pe principiile eficienței, transparenței și inovației tehnologice pentru atingerea celor mai 

ambițioase obiective de reciclare. 

 

Are sediul central în Madrid și birouri în Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela și Logroño. 
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SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 
 

 

Potrivit Ecoembes, în spatele activității sale bazate pe grija pentru mediu, există o mare echipă de 

oameni care fac din reciclare o realitate în Spania. În acest scop, Ecoembes promovează 

leadershipul și talentul în cadrul echipei în desfășurarea activităților sale, astfel încât toată lumea 

să se simtă implicată și ascultată în misiunea comună de a lucra pentru a face economia circulară 

o realitate în societatea noastră. 

 

Ecoembes a fost desemnată pentru al nouălea an consecutiv drept una dintre cele mai bune 50 de 

companii pentru care să lucreze în Spania, potrivit companiei de consultanță Great Place to Work. 

 

De asemenea, Ecoembers susține pe deplin echilibrul dintre viața profesională și viața privată, 

recunoscută ca o Companie Responsabilă Familie de către Fundația Más Familia, cu un nivel de 

performanță B+ (companie proactivă cu echilibru între viața personală și cea profesională). 

 
 

2. Profil de bune practici 
DESCRIERE DETALIATĂ 

La Ecoembes, grija pentru oameni este o parte esențială a culturii corporative. Aceștia se asigură 

că fiecare membru al echipei este un pilon cheie pentru companie și pentru atingerea 

obiectivelor acesteia, motiv pentru care își propun să ofere cel mai bun mediu posibil în care 

oamenii să își poată desfășura munca și să se dezvolte. 

 
În acest scop, Ecoembes desfășoară strategii și acțiuni specifice bazate pe următoarele linii de 

acțiune: 
 

Leadership: acesta este unul dintre pilonii fundamentali ai operațiunilor acestei companii. 

Părerea angajaților este că există un nivel ridicat de implicare a oamenilor de către 

superiorii lor. De asemenea, superiorii contribuie la o relație strânsă și de încredere cu 

persoanele aflate în sarcina lor. Pe de altă parte, dinamica proprie a organizației a făcut 

posibilă evoluția către leadership în cascadă și auto-leadership, ceea ce permite angajaților 

o mai mare autonomie și capacitate de luare a deciziilor. 
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Antrenament și dezvoltare: Ecoembes oferă o platformă de e-learning pentru a accesa 

cursuri adaptate nevoilor individuale de învățare, care este foarte apreciată de către 

angajați. 
 

Inovare: compania promovează inovația prin practici precum programul de 

intraprenoriat IDEA, care își propune să dezvolte inovația la locul de muncă și să 

încurajeze originalitatea și creativitatea atunci când fac lucruri, indiferent de 

rezultat. 
 

Locul de muncă digital: pandemia a accelerat procesul de digitalizare, iar angajații 

Ecoembes au instrumente excelente pentru a comunica și a lucra într-un mod mai flexibil. 
 

Program de lucru flexibil și echilibru între viața profesională și viața privată: reconcilierea 

vieții personale cu cea profesională este un aspect esențial pentru Ecoembes. Din acest motiv, 

a fost implementată oficial o politică de lucru la distanță bazată pe un model hibrid care 

aduce beneficii precum sănătatea și bunăstarea mediului de lucru. 
 

Egalitate, diversitate și incluziune: Angajații Ecoembes afirmă că tratamentul angajaților la 

locul de muncă este corect, indiferent de rasă, gen sau orientare sexuală. Forța de muncă a 

Ecoembes este 57% femei și 43% bărbați. 
 

Comunicare: informația și transparența trebuie să circule la locul de muncă, ambele crescând 

sentimentul de apartenență și motivație și contribuind la menținerea unui climat de lucru 

bun. Acțiunile de comunicare internă ale Ecoembes sunt percepute foarte pozitiv de către 

angajați. În plus, sunt oferite și canale de comunicare adecvate pentru a comunica 

așteptările, propunerile și sugestiile. 
 

Sanatate si siguranta: compania acordă prioritate sănătății, siguranței și bunăstării fizice și 

emoționale a angajaților săi în orice moment, folosind măsuri organizaționale care au definit 

compania ca un loc sigur de muncă. 
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RAȚIUNE 
 
 

 

„La Ecoembes suntem consecvenți cu propriile mesaje și funcții. Dacă promovăm 

reciclarea pentru că ne pasă de mediu și credem că cetățenii sunt cei care trebuie să 

activeze „pârghia” schimbării către o lume mai durabilă, cum să nu ne gândim și să ne 

regândim din nou și din nou cum să creăm un mediu de lucru care să fie în conformitate 

cu viziunea noastră?” 

 

 

Motivele Ecoembes pentru implementarea strategiilor de mai sus și, astfel, promovarea 

unui mediu de lucru bun sunt expuse în etica, viziunea și misiunea sa în afaceri. 

 

Codul de etică Ecoembes este dezvoltat în jurul a trei principii cheie care simbolizează 

valorile corporative, care ar trebui extinse la toate activitățile de afaceri ale companiei: 

 
- Eficacitate: sa-si indeplineasca misiunea gestionand in mod responsabil si eficient 

interesele actionarilor sai in vederea realizarii obiectivelor companiei. 

- Comportament etic: Ecoembes acționează etic în toate situațiile și față de toți 

stakeholderii săi, respectând întotdeauna legile care trebuie respectate pentru a fi o 

companie responsabilă. 

- Dezvoltare sustenabilă: Ecoembes intelege ca avand un angajament social si de mediu si 

responsabilitate sociala in desfasurarea activitatii sale. 

 
Codul de etică include, de asemenea, următoarele obligații etice pe care Ecoembes trebuie să le 
respecte: 

- Cunoașterea și respectarea reglementărilor 

- Respectarea proceselor interne de etică 

- Raportați neregulile 

- Fii exemplar în conduită 

- Asigurați-vă că deciziile sunt trasabile 

- Prevenirea corupției, a mită și a traficului de influență 

- Acționează cu rigoare și claritate în problemele de control intern 

- Evitați conflictele de interese 

- Utilizați cu înțelepciune resursele companiei 

- Utilizarea responsabilă a informațiilor și păstrarea confidențialității 

- Respectați proprietatea intelectuală și industrială 

- Colaborează și lucrează ca parte a unei echipe 

- Respectați drepturile omului și ale muncii 

- Aplicați responsabilitatea corporativă în performanța lor 
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OBIECTIVE 
 
 

Prin implementarea acestor strategii care vizează îmbunătățirea mediului de lucru și 

satisfacția angajaților săi, Ecoembes își propune să unească eforturile, viziunea și cooperarea 

către obiectivul principal al companiei, care este acela de a contribui la îngrijirea mediului. 

 

Pentru a atinge acest obiectiv, oamenii sunt principalii protagoniști, deoarece au puterea 

schimbării în mâinile lor. Prin urmare, la Ecoembers, valoarea umană are o valoare importantă 

și, de asemenea, o misiune importantă. Dacă persoanele care fac parte din echipele Ecoembes 

nu se bucură de bunăstare și satisfacție, obiectivele pentru care a fost creat Ecoembes nu pot 

fi atinse. 

 

IMPACT 

- Pe termen scurt: Măsurile implementate de Ecoembes au ca rezultat satisfacția angajaților în 

muncă, care la rândul său generează un mediu de lucru plăcut și productiv. 

 
-Pe termen lung: după cum se poate observa din propria evoluție a organizației de-a lungul 

anilor, faptul că Ecoembes a implementat strategii și măsuri pentru a asigura satisfacția în muncă 

a lucrătorilor săi a contribuit ca angajații săi să-și exprime păreri bune despre condițiile și 

oportunitățile pe care le au în cadrul companiei, după cum reiese din sondajele efectuate chiar 

de companie. Acest lucru are mari beneficii, nu numai în ceea ce privește sustenabilitatea 

companiei, ci și în ceea ce privește atingerea obiectivelor și impactul social al acesteia. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ASERTIVITATE 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

Pentru a avea succes, o companie trebuie să adopte un cod de etică. Nu poate fi preocupat doar 

de realizarea unui profit, ci trebuie să fie preocupat de valorile pe care le aduce societății. 

Pentru ca aceasta să funcționeze, directorii companiei trebuie să fie un exemplu de urmat, 

transmițând aceste principii etice tuturor celor implicați în dezvoltarea acesteia. Prin urmare, 

organizațiile trebuie să contureze calea etică și valorile pe care doresc să le urmeze și să le 

împărtășească tuturor membrilor lor. Onestitatea, responsabilitatea, loialitatea și respectul nu 

sunt doar valori etice, ci și contribuie la acordarea de valoare economică dezvoltării afacerilor și 

avantajelor competitive. 

 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 
 
 
 

Pentru al nouălea an consecutiv, 

Ecoembes a fost recunoscută 

drept una dintre cele mai bune 

companii pentru care să lucrezi în 

Spania GTW (Great Place to 

Work). 

 
 
 
 
 

 

Ecoembes obține certificatul EFR 

(Afacere de familie responsabilă) 

pentru „echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată, egalitatea 

și bunăstarea persoanelor care fac 

parte din organizație”. 

 

REFERINȚE 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Adevinta 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC    Magazin Digital 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI      Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

 
Adevinta este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din țară și un reper în 

transformarea digitală. 

 

Compania își propune să facă o schimbare pozitivă în lume, ajutând oamenii să găsească ceea ce 

au nevoie și oferind lucrurilor o viață nouă. 

 

În cei 40 de ani pe piața spaniolă de anunțuri, afacerea Adevinta a evoluat pentru a deveni un 

reper online în sectoare relevante precum imobiliare, angajare, auto și second hand. 

 

Cu peste 18 milioane de utilizatori pe lună, Adevinta este una dintre cele zece companii cu cea 

mai mare audiență de internet din Spania. Are o forță de muncă de peste 1.000 de angajați și o 

prezență la nivel mondial în 16 țări. 
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SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Adevinta folosește o metodologie unică de lucru care facilitează lucrul cu agilitate și dinamism, 

răspunzând schimbărilor constante care apar pe piața digitală. Această metodologie este dedicată 

împuternicirii angajaților, deoarece aceștia nu doar că sunt pe deplin implicați în luarea deciziilor, 

dar, însoțiți de lideri care îi ajută, aceștia co-creează și își asumă un rol cu responsabilitate în 

proiectele lor, simțind că sunt ale lor. 

 

Întreaga forță de muncă este conștientă de planurile și obiectivele companiei și participă activ la 

acestea, făcând astfel procesele mai transparente și încurajând schimbul de experiențe și 

cunoștințe. 
 

2. Profil de bune practici 
 
 

DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Adevinta Spania a fost recunoscută prin prestigiosul certificat Great Place to Work pentru cultura 

sa corporativă inovatoare, de care beneficiază toți angajații săi. După ce a efectuat un sondaj 

asupra tuturor angajaților săi, 90% din echipa Adevinta Spania a recunoscut compania ca fiind un 

loc excelent de muncă. 

 

Cheia ratei ridicate de succes a Adevinta Spania este angajamentul companiei față de talentul intern 

și extern, printr-o metodologie de lucru inovatoare: PEAK Performance. Aceasta este o metodologie 

unică care dă putere echipelor să fie mai agile și autonome, făcând procesele mai transparente și 

încurajând schimbul de experiențe și cunoștințe. Compania a implementat această metodologie 

unică în întreaga sa forță de muncă spaniolă de peste 1.100 de angajați. În plus, această 

metodologie pledează pentru planuri de formare și dezvoltare în care fiecare angajat să 

întocmească un plan de autoperfecționare. De asemenea, sunt favorizate planurile de echilibrare a 

vieții profesionale și de egalitate, bazate pe satisfacerea preocupărilor care generează succesul 

personal și profesional. 

 
Elisabet Guasch, directorul People & Comms spune: 

„PEAK este mult mai mult decât un model de lucru, este un angajament față de leadership 

inovator. Este metodologia care ne-a transformat și accelerat cu structuri mai puțin ierarhice, 

bazate pe echipe autonome, dar colaborative, care lucrează împreună spre aceleași obiective 

pentru a oferi mai multă valoare și într-un mod mai agil pentru utilizatorii și clienții noștri”. 
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Câteva dintre avantajele de care se bucură angajații Adevinta sunt următoarele: 

 

Program de muncă flexibil: Aceștia se angajează în modelul Smart Working, bazat pe autonomie 

și responsabilitate, care prioritizează munca la distanță. Acest model echilibrează flexibilitatea 

individuală și munca de la distanță cu ritualuri față în față și dinamica de echipă pentru a 

menține conexiunile personale, a construi încredere și a consolida cultura și identitatea 

corporativă. Fiecare angajat poate decide unde trebuie să lucreze, fie la birou, fie acasă, în 

funcție de prioritățile din ziua respectivă. Acest lucru se rupe de prezentism și de nevoia de a 

fi la locul de muncă în vizorul șefului cât mai multe ore. 
 

Diversitate culturală: acesta este unul dintre marile atuuri ale companiei, întrucât 5% dintre 

angajați sunt străini, de peste 21 de naționalități diferite. Pe lângă faptul că este diversă, forța 

de muncă este în general tânără, cu o vârstă medie de 39 de ani. 
 

Egalitatea sexelor: Adevinta se angajează pe deplin față de paritatea de gen în organizație, care în 

prezent este 54% bărbați și 46% femei. 
 

Încredere: compania promovează un mediu de încredere în care angajații sunt ascultați și 

însoțiți în experiența lor în cadrul Adevinta. Ei au dezvoltat spații de dialog și o modalitate 

concretă de a oferi și de a primi feedback. Pe scurt, comunicare și transparență pentru a se 

asigura că întreaga echipă se simte împuternicită și pregătită să facă față noilor provocări. 

 

Dezvoltare profesională: Angajații Adevinta au posibilitatea de a fi liderii propriei 

dezvoltări profesionale. Ei sunt cei care își conduc cariera cu ajutorul pregătirii și resurselor 

oferite de companie. 

 

Pe lângă toate acestea, Adevinta oferă echilibru între viața profesională și viața privată, 

asigurări de sănătate și alte servicii de asistență socială și, bineînțeles, salarii corecte și 

echitabile. 
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RAȚIUNE 
 

Motivele din spatele strategiilor și măsurilor dezvoltate de Adevinta pentru promovarea unui mediu 

de lucru bun pot fi găsite în Codul său de etică. 

 

Adevinta își propune să „lăseze o amprentă pozitivă în lume, dând valoare fiecărei persoane, loc și 

produs pe care îl oferim”. Din această scurtă declarație din prezentarea Codului său de etică, se 

poate observa deja că există o mare dorință de a genera un impact social pozitiv asupra vieții 

oamenilor și asupra lumii. Prin urmare, pentru a-și atinge obiectivele, primul impact pozitiv trebuie 

să fie reflectat intern, în rândul personalului său. 

 

Adevinta este susținută de următoarele principii (cu oamenii și societatea), multe dintre ele având 

un impact pozitiv asupra angajaților săi: 

 

- Drepturile omului 

- Drepturile muncitorilor 

- Șanse egale pentru toți 

- Interzicerea hărțuirii 

- Grija pentru Mediu 

- Libertatea Politică 

- Adevar si transparenta 

 
Adevinta afirmă că oferă lumii valori și principii și că, fără ele, nimic din ceea ce face nu ar fi 

posibil. Din acest motiv, consideră că este esențial să-și împărtășească Codul de Etică cu angajații 

lor, astfel încât aceștia să cunoască și ei de la sine filozofia comportamentului companiei și să facă 

parte din aceasta, cu scopul ca toată lumea să tragă în aceeași direcţie. 



1. Descriere Generală 

155 

 

 

 

OBIECTIVE 

Elisabet Guasch, director People & Comms, spune că Adevinta își propune „să informeze tinerii cu 

privire la nevoile pieței muncii, astfel încât aceștia să își poată alege formarea sau cariera, fiind 

conștienți de oportunitățile care există. Să promoveze carierele STEAM, în special în rândul femeile, 

pentru că mai este mult de parcurs în ceea ce privește diversitatea, mai ales în acest sector.Și să 

continue să progreseze în măsuri care împuternicesc angajații, care să le permită să-și organizeze 

proiectele și să-și atingă obiectivele, fără a depinde de un orar fix și un loc fix, care va ajuta și la 

o mai bună conciliere a vieții profesionale cu cea personală”. 

 
 

IMPACT 
 

Impactul pe termen scurt și lung este pozitiv și poate fi observat în anii în care compania a 

implementat modelul de lucru bazat pe PERFORMANȚĂ PEAK. Datorită acestui model, angajații sunt 

foarte mulțumiți, deoarece simt că au drept de proprietate și putere în cadrul companiei, 

bucurându-se în același timp de flexibilitate și autonomie. De fapt, această satisfacție profesională 

a fost reflectată în sondajele Great Place to Work. Și ca urmare a acestui mediu de lucru plăcut, 

rezultatele și profiturile obținute de companie au continuat să crească în ultimii ani. În 2021, 

Adevinta a avut o cifră de afaceri de 

188 milioane EUR, cu 14% mai mult decât în anul precedent. 

 

Dacă compania continuă cu acest model și în același timp continuă să-l rafineze și să-l adapteze la 

nevoile echipei sale, nu numai că vor continua să crească, dar rezultatele lor vor deveni din ce în 

ce mai ambițioase. 

        CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
EMPATIE 
ASERTIVITATE 

JUDECAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR 
ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
AUTOCONTROL 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

Un aspect cheie al Inteligenței Emoționale este automotivarea, iar pentru a realiza acest lucru 

la locul de muncă ajută foarte mult dacă oamenii din jurul tău încurajează această motivație. 

Adevinta știe că cheia pentru a realiza acest lucru este promovarea unui climat de încredere și 

transparență, în care angajații se simt împuterniciți. Când lucrătorii se simt ascultați, luați în 

considerare și văd că propunerile lor au un impact asupra dezvoltării companiei, motivația și 

productivitatea cresc mereu. 
 

Prezența și presiunea la locul de muncă devin un lucru din trecut. În zilele noastre, și mai ales 

după pandemie, lucrătorii apreciază flexibilitatea atunci când vine vorba de muncă. Aceasta 

este o tendință din ce în ce mai răspândită și Adevinta nu a ezitat să adapteze modelul Smart 

Working bazat pe flexibilitate, autonomie și responsabilitatea angajaților. 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 

 
 

Adevinta Spania, 

recunoscută drept a 

patra cea mai bună 

companie pentru care 

să lucrezi în Spania de 

Great Place to Work 

 
 
 
 

Adevinta Spania pentru 

al doilea an consecutiv 

în clasamentul celor 

mai bune companii 

pentru care să lucrezi 

de către Forbes Spania.
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NUMELE ORGANIZAȚIEI 
 

Mutua Madrileña 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC   Asigurări
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI       Afacere
 

 
 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI  Mare 
 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

El The Mutua Madrileña Group este un grup de companii spaniole care operează în diverse domenii: 

asigurări, management de active și imobiliare. Lucrează pentru a oferi cele mai bune servicii 

clienților și asiguraților săi în diferitele domenii în care își desfășoară activitatea, fără a uita să 

sprijine îmbunătățirea socială prin fundația sa. 

 

A fost fondată la 13 martie 1930 și în timpul secolului al XX-lea și-a concentrat activitățile la 

Madrid. 

 

Această companie a încheiat anul 2021 ca lider în asigurări generale pentru al patrulea an 

consecutiv, cu aproape 14 milioane de clienți și unul dintre cele mai mari rate de solvabilitate din 

sectorul asigurărilor. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 

Grupul Mutua Madrileña se caracterizează prin gestionarea responsabilă și durabilă a activității pe 

care o desfășoară. Din acest motiv, se află pe locul 12 printre cele mai responsabile companii cu 

cea mai bună guvernanță corporativă. De asemenea, a fost recunoscută drept una dintre cele mai 

bune companii pentru care să lucrezi în Spania conform clasamentelor Forbes și Actualidad 

Económica și se află pe locul 12 printre companiile cu cea mai mare capacitate de a atrage și 

reține talente, conform clasamentului Merco Talento. În cele din urmă, a fost recunoscută ca o 

companie responsabilă cu familia cu cel mai înalt rating. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Mutua Madrileña implementează diverse măsuri pentru a asigura un mediu de lucru bun și satisfacția 

angajaților. 

 

În primul rând, ei se angajează în orice moment în formarea și dezvoltarea continuă a personalului 

lor. În acest scop, ei dezvoltă un program de inovare constantă care implică toți angajații și 

participarea actorilor externi precum școli de afaceri, antreprenori, clienți și alți agenți sociali. 

 

Acestea sunt programe de dezvoltare care răspund nevoilor companiei și ale profesioniștilor acesteia. 

Unele dintre aceste programe sunt după cum urmează: 
 

Sirius: programe care vizează noile generații ale companiei în colaborare cu școli de afaceri de 

top. 

Leadershipul feminin: o inițiativă de promovare a dezvoltării profesionale a femeilor talentate 

Soy Manager: formare continuă care promovează managementul echipei și dezvoltarea în 

manageri. 

Itinerare de formare: programe universitare care vizează consolidarea profilurilor de servicii 

pentru clienți și de tratare a daunelor. 

 

 

Oferă, de asemenea, un mediu de lucru excelent, unde există spațiu amplu pentru camaraderie, 

întrucât colegii înșiși organizează campionate sportive și multe alte activități. Este, de 

asemenea, un mediu în care sunt recunoscute profesionalismul, inovația, abilitățile de 

management, angajamentul și munca în echipă. În plus, există și loc pentru solidaritate, 

deoarece aproape 17% din forța de muncă participă la activități de voluntariat propuse de proprii 

profesioniști ai companiei. 

 
Alte măsuri implementate de organizație în beneficiul angajaților săi includ următoarele: 

 
- 6.000 pentru nașterea unui copil 

- Continuarea studiilor universitare și postuniversitare 

- Ingrijirea rudelor ascendente si descendente 

- Prelungirea concediilor de paternitate si maternitate 

- Ore flexibile de început și de sfârșit 

- Politica de vacanta flexibila 
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RAȚIUNE 
 

Motivele din spatele acestor măsuri implementate de Mutua Madrileña pentru a garanta satisfacția 

în muncă pot fi legate de valorile pe care se bazează organizația: Solvabilitate, Angajament 

Social, Realizare și Transparență. Acestea sunt aspectele care permit organizației să garanteze 

creșterea profitabilă și susținută a companiei în timp și, în același timp, generează un impact 

social pozitiv, punând mereu oamenii în centrul activității și al luării deciziilor sale. 

 

În plus, toți angajații sunt legați de un Cod de Etică care solicită respectarea următoarelor 

principii (printre altele): 

A Acționați cu onestitate, onoare și integritate 

profesională. 

Tratați oamenii cu respect și politețe  

Acționați cu bună credință 

Fiți un exemplu de companie, acordând prioritate muncii în echipă față de performanța 

individuală și împărtășindu-și cunoștințele profesionale cu alți colegi. 

 

OBIECTIVE 
 

Prin implementarea strategiilor menționate mai sus, organizația își propune să asigure un mediu de 

lucru bun și satisfacția angajaților. Acest lucru se reflectă în managementul sustenabil al companiei, 

care este axa transversală a strategiei sale de afaceri. Aceasta înseamnă că activitățile de afaceri 

ale companiei, relațiile cu părțile interesate și implicarea comunității sunt toate ghidate de bună 

guvernare, criterii de mediu și sociale. 

IMPACT 

Impactul atât pe termen scurt, cât și pe termen lung este pozitiv, așa cum se poate observa de-a lungul 

anilor în care Mutua Madrileña și-a implementat activitatea și se poate observa și în numărul mare de 

premii și certificate pe care compania le-a obținut pentru asistența socială și modelul său de lucru. 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ASERTIVITATE 

JUDECAREA ȘI LUAREA DECIZIILOR 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

 
- Echilibru între viață și profesie 

- Crearea de talente 

- Inovație 

- Durabilitate 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 
 

Mutua Madrileña, recunoscută de Comunitatea Madrid pentru bunele sale practici în ceea ce 

privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată. 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI SIDN Digital Thinking 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC Consultanță, Cercetare și Marketing 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI       Afacere
 

 

 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Medie
 

 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 
 

SIDN Digital Thinking este o companie specializată în afaceri digitale și marketing bazat pe date. 

Furnizează servicii de marketing digital și inovare pentru a ajuta companiile să-și dezvolte 

afacerea pe canalul digital. Cu alte cuvinte, îi ajută să-și definească și să-și dezvolte afacerea în 

mediul digital, de la ideare și căutarea oportunităților, până la implementare. Ei se consideră o 

„agenție digitală totală” care apare ca o alternativă transversală la agenția digitală tradițională. 

 

Au 20 de ani de experiență și o echipă de peste 170 de oameni în birouri din Madrid, Barcelona și 

Granada. 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

SIDN Digital Thinking a fost recunoscut pentru inițiativele sale de a promova îngrijirea și echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată a angajaților săi, permițând fiecăruia să-și exprime cea 

mai bună versiune a talentului lor. 

 

Concret, Great Place to Work a apreciat că această organizație se remarcă „pentru echipa sa, în 

care fiecare persoană poate fi ea însăși dar împreună echipa este mai mare”. Potrivit raportului, 

nouă din zece profesioniști de la SIDN Digital Thinking sunt convinși că își desfășoară activitatea 

profesională într-un loc de muncă excelent. În plus, ei evidențiază managementul competent și 

onest al managerilor, precum și apropierea, încrederea, autonomia și responsabilitatea pe care o 

pun oamenilor. 
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OBIECTIVE 
 

Prin aceste strategii și inițiative implementate de SIDN Digital Thinking, compania își propune să 

asigure un mediu de lucru bun și satisfacția echipei sale pentru a-și atinge obiectivul principal, 

care este: 

 

„să îmbunătățim și să sporim prezența clienților noștri pe Internet, să profităm de toate mediile 

pe care ni le oferă în prezent rețeaua, să construim o identitate digitală în jurul lor, să-și 

comercializeze mai eficient produsele și serviciile și, în general, să să obțină o profitabilitate mai 

mare pentru afacerea lor”. 

 

După cum am menționat mai sus, SIDN consideră că o echipă fericită și mulțumită este 

fundamentală pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor sale. De fapt, ei recunosc că acest 

mediu de lucru bun a fost, fără îndoială, cheia succesului lor până acum. 

 

IMPACT 
 
 

Per total, rezultatele atât pe termen scurt, cât și pe termen lung sunt pozitive, ceea ce se poate 

observa din premiile și certificatele pe care compania le-a obținut până acum pentru 

implementarea acestor strategii și inițiative la locul de muncă. 

 

 

CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 
 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ASERTIVITATE 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

Principalele lecții care pot fi extrase din cazul SIDN Digital Thinking sunt următoarele: 

 

-Originalitatea și încercarea de a face lucrurile diferit și nu într-un mod tradițional este ceva care 

generează interes și entuziasm într-un mediu de lucru și, de asemenea, un sentiment de 

apartenență și familiaritate. La SIDN s-au angajat încă de la început să inoveze și să promoveze 

noi inițiative în mediul de lucru. 

 

-Asigurarea dezvoltării profesionale într-o companie este fundamentală, deoarece este o 

oportunitate pe care angajații o prețuiesc foarte mult și le permite să se dezvolte. Datorită 

angajamentului SIDN de a dezvolta talentul angajaților săi, aceștia spun că sunt mai motivați și 

mai entuziasmați de proiectele comune. 

 

CONȚINUT ADIȚIONAL 

 
 
 

Echipa SIDN Digital 

Thinking primește 

certificatul Great Place 

to Work. 
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DESCRIERE DETALIATĂ 
 

SIDN Digital Thinking se concentrează pe dezvoltarea oamenilor, astfel încât fiecare persoană să-

și exprime cea mai bună versiune a talentului său. Potrivit lui Jesús Moya, CEO și fondator al 

companiei, „nu este vorba despre reținerea talentului, ci despre motivarea, excitarea și atragerea 

oamenilor către un proiect comun”. 

 

Aceștia promovează diferite măsuri pentru a încuraja echilibrul dintre viața profesională și viața 

privată și dezvoltarea profesională, cum ar fi posibilitatea de a lucra la distanță. De asemenea, ei 

desfășoară inițiative pentru a se asigura că sentimentul de apartenență nu se pierde. De exemplu, 

printre inovațiile implementate se numără și First Fridays, care constă în prima vineri a fiecărei 

luni în care compania organizează o întâlnire într-un restaurant din zonă pentru întreaga forță de 

muncă după muncă. Are loc și Zona de Joc SIDN, unde un grup de angajați împart jocuri și sunt 

organizate activități sportive. O altă inițiativă a fost Academia SIDN, prin care angajații au acces 

la o bibliotecă mare și posibilitatea de a urma cursuri de formare, astfel încât întreaga echipă să 

se cunoască în afara biroului și să facă schimb de idei și interese comune. 

 

 

RAȚIUNE 
 

La SIDN Digital Thinking ei consideră că baza succesului lor este empatia profesională și afecțiunea 

pe care o transmit fiecărui membru al echipei. Ei recunosc că de la începutul înființării companiei 

s-au angajat să fie diferiți, să facă lucrurile în felul lor, iar asta implică și modul în care se 

structurează intern și modul în care se raportează la echipă. 

 

Jesús Moya afirmă: „Suntem creatori de soluții și pentru asta avem nevoie de o echipă care dă tot 

ce este mai bun din ea însăși, acest lucru este posibil doar dacă echipa este implicată în ceea ce 

facem”. 

 

La rândul său, Alejandra Domínguez, CEO SIDN Digital Thinking comentează că: „Echipa este cel 

mai important lucru și este cheia care face diferența și de ce compania se confruntă cu o creștere 

atât de semnificativă în ultimii ani”. 
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NUMELE ORGANIZAȚIEI Mercadona 

 

ȚARĂ Spania
 

 

 

SECTOR ECONOMIC                                        Industria Alimentară
 

 

 

TIPUL ORGANIZAȚIEI      Afacere
 

 

 

MĂRIMEA ORGANIZAȚIEI   Mare
 

 
 

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI 

Mercadona este o afacere de familie, fondată de Juan Roig și soția sa, Trininidad Alfonso, în 1977. 

Este una dintre principalele companii de supermarketuri fizice și online din Spania, al cărei scop 

este aprovizionarea clienților cu produse alimentare, igiena personală, curățenie casnică și 

animale de companie, produse de îngrijire. Cu sediul în Valencia, Mercadona este distribuit în 

toată Spania cu 1654 de supermarketuri și un personal de 90.000 de lucrători. De asemenea, are 

o ușoară prezență în Portugalia, cu 16 supermarketuri și 900 de lucrători. 

SCURTĂ DESCRIERE A STUDIULUI DE CAZ 
 

Mercadona se bazează pe valorile diversităţii, incluziunii, respectului, integrităţii, transparenţei, 

egalităţii şi încrederii. Prin aceste valori, compania încearcă să garanteze bunastarea întregului 

personal și relații sănătoase între aceștia, cu obiectivul final de a obține rezultate eficiente pentru 

companie și mai presus de toate, de a garanta satisfacția clienților. 

 

Numeroși experți și mass-media, precum Huffington Post, asigură că unul dintre factorii succesului 

Mercadona „este satisfacția pe care o au angajații de a lucra în acea companie”. Pentru a atinge 

această satisfacție, compania, așa cum se arată în Raportul său anual 2019, se bazează pe o 

filozofie de „întâi oferă, apoi primețte”, adică atunci când angajații își încep contractul, compania 

le asigură angajare permanentă, planuri de formare, salariu mediu, echilibru muncă-viață și 

oportunități de dezvoltare personală și profesională. Aceste condiții generează securitate și 

bunăstare în rândul lucrătorilor, oferind astfel un scenariu ideal pentru a-i face să se simtă fericiți 

și confortabil cu locurile de muncă. 
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Însă această companie nu numai că promite locuri de muncă stabile, dar pune și mare accent pe 

stabilirea unui mediu de lucru incluziv și egal, în care există diversitate socio-culturală. Mercadona 

apără egalitatea de tratament și șanse în toate domeniile și nu admite niciun fel de discriminare. 

Acest lucru se poate observa în diversitatea personalului său, atât în ceea ce privește sexul, 

naționalitatea și dizabilitățile. În plus, Mercadona a semnat recent un acord cu Fundația ONCE 

pentru a îmbunătăți incluziunea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Compania îndeplinește 

astfel trei dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD): egalitatea de gen, reducerea 

inegalităților și alianțe pentru atingerea obiectivelor. 

 

Pe scurt, condițiile pe care Mercadona le stabilește pentru lucrătorii săi și pentru mediul de lucru 

în general par a fi în general satisfăcătoare și, în consecință, generează fericire în rândul 

personalului său, precum și absența unor eventuale relații toxice. 

 

DESCRIERE DETALIATĂ 
 

Pentru a analiza și înțelege modul în care valorile DISAWORK sunt implementate în Mercadona, 

trebuie mai întâi să ne uităm la modelul acestei companii. Din 1993 Mercadona și-a bazat toate 

deciziile pe Modelul său de calitate totală care urmărește să satisfacă în mod egal cele cinci 

componente ale companiei: „Șeful”, așa cum este numit clientul intern, Muncitorul, Furnizorul, 

Societatea și Capitalul. „Șeful” se află în vârful acestui lanț de componente, întrucât obiectivul 

principal al Mercadona este satisfacția continuă a clientului, astfel încât toate deciziile sunt 

concentrate asupra acestuia. Având în vedere acest lucru, Lucrătorul constituie a doua cea mai 

relevantă componentă a companiei, deoarece pentru a satisface clienții, Mercadona urmărește 

să-l mulțumească și pe Muncitor. De fapt, bunăstarea lucrătorilor este unul dintre factorii marelui 

succes pe care Mercadona l-a experimentat în ultimii ani. Dar cum se leagă valorile DISAWORK de 

această satisfacție a lucrătorului? Mercadona urmărește să creeze un mediu de lucru bazat pe 

valori care garantează bunăstarea socio-culturală, în care înțelegerea și empatia dintre lucrători 

trebuie să fie o prioritate și asta înseamnă că relațiile dintre ei tind să fie cât mai sănătoase 

posibil. 

În primul rând, Mercadona caută un model de Talent Durabil în cadrul resurselor sale umane și, în 

acest scop, compania promovează o politică bazată pe valori transversale precum: incluziune, 

respect, integritate, transparență, egalitate și încredere. După cum afirmă Fernando J. Fuentes 

în articolul său Mercadona, succesul și bazele strategiei celei mai mari companii spaniole, 

„angajamentul față de resursele sale umane, răsplătit cu stabilitate și o remunerație mai bună 

decât companiile rivale a fost o altă bază a modelului de afaceri , lucrătorii sunt parte integrantă 

a proiectului și co-protagonisti și participanți la succes”. De fapt, după cum subliniază Fuentes, 

crearea de locuri de muncă stabile și salarii peste media sectorului sunt două dintre principalele 

caracteristici pentru care Mercadona se remarcă prin condițiile de muncă pe care le oferă și care 

sunt de mare beneficiu pentru companie. 
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Aceasta reflectă filozofia „mai întâi oferă, apoi primește”, deoarece cea mai bună modalitate de 

a obține succesul pentru Mercadona este să genereze cel mai ideal mediu de lucru posibil. Însă 

stabilitatea și remunerarea nu sunt singurele condiții de muncă oferite de companie. De 

asemenea, este important de subliniat angajamentul Mercadona de a promova dezvoltarea și 

formarea lucrătorilor săi, cu scopul de a le consolida abilitățile și cunoștințele și, astfel, de a 

obține o forță de muncă calificată, de înaltă performanță, motivată și coerentă. De asemenea, 

merită menționate facilitățile oferite de companie pentru promovarea echilibrului dintre viața 

profesională și viața privată, deoarece ea dezvoltă o politică de muncă care respectă programul 

de lucru și gestionarea timpului, precum și promovează măsuri menite să faciliteze echilibrul 

dintre viața profesională și viața personală pentru acei lucrători care decid să aibă copii. 

 

Alte mari valori pe care se bazează etica în afaceri a Mercadona sunt Egalitatea și Diversitatea. 

După cum afirmă însăși compania în raportul menționat anterior, „Mercadona apără principiul 

egalității de tratament și șanse în toate domeniile organizației sale, neadmițând discriminarea pe 

motive de gen, orientare sexuală, stare civilă, dizabilitate, vârstă, rasă, politică și religioasă. 

condamnări, apartenența la sindicat sau orice alt fel”. Femeile, de exemplu, au un rol relevant în 

companie deoarece „reprezintă 62% din personal, 849 dintre ele au fost promovate în 2019 și sunt 

în total 1.877 de femei în funcții de conducere”. Există, de asemenea, o mare diversitate în ceea 

ce privește naționalitățile și persoanele cu dizabilități, deoarece în personalul Mercadona sunt 57 

de naționalități diferite și 635 de lucrători cu dizabilități. 

 

Tot angajamentul Mercadona de a îmbunătăți mediul de lucru al companiei se reflectă și este 

rezultatul unui Contract Colectiv și al Planului de Egalitate Mercadona 2019-2023, un acord care 

urmărește crearea unui mediu de lucru eficient bazat pe valorile menționate mai sus. 

 

Pe scurt, Mercadona este o companie care se remarcă prin faptul că are un mediu de lucru 

exemplar, datorită angajamentului său față de Resurse Umane și a condițiilor generoase de 

muncă. Compania are la dispoziție instrumente și resurse, cum ar fi Planul de egalitate și 

finalizarea a trei dintre ODS-uri pentru a promova fericirea și absența relațiilor toxice în mediul 

de lucru.
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RAȚIUNE 
 

Motivele din spatele condițiilor de muncă și măsurile pe care Mercadona le ia pentru a îmbunătăți 

mediul de lucru în companie sunt legate de obiectivele acesteia. Din 1993 Mercadona are propriul 

model de afaceri, Modelul Calității Totale, care conține principiile și valorile companiei. Acest 

model plasează clientul în cel mai înalt punct al lanțului de componente ale companiei și, prin 

urmare, satisfacția clienților este principalul obiectiv al Mercadona și toate deciziile sunt luate 

împreună în această direcție. Următoarea verigă a acestui lanț sunt lucrătorii și, prin urmare, 

Mercadona se concentrează asupra lor. După cum afirmă însăși compania, „cine satisface clientul 

trebuie să fie 100% mulțumit”. 

 

OBIECTIVE 

Mercadona își propune să creeze o atmosferă de lucru productivă, eficientă și unită pentru a atinge 

obiectivul principal al companiei: satisfacția clienților. Pentru Mercadona, satisfacția întregului 

personal este direct legată de satisfacția clienților, care sunt centrul tuturor deciziilor companiei. 

Prin urmare, a investi în îmbunătățirea condițiilor de muncă și a unui mediu de lucru productiv 

este echivalent cu investiția în îmbunătățirea și viitorul companiei. 

 

IMPACT 
Pe termen scurt, personalul va fi în proces de pregătire, adaptare și conștientizare a valorilor 

Mercadona. În acest scop, pregătirea oferită de companie este total relevantă, deoarece va 

determina motivația și disponibilitatea cu care lucrează componentele acesteia. Cu toate acestea, 

există posibilitatea ca unii dintre angajați să nu se adapteze la condițiile care, deși sunt benefice 

pentru îmbunătățirea mediului de lucru și a viitorului companiei, nu se potrivesc. De exemplu, 

unul dintre solicitanții unui loc de muncă la Mercadona a spus: „ni s-a spus că va trebui să facem 

totul: o casieră ar putea întreține un băiat de stoc; brutarii ar putea ajuta lucrătorii de 

întreținere”. Deși Mercadona are pregătire continuă pentru diferitele domenii de lucru, există 

mulți angajați care nu se simt confortabil să îndeplinească toate aceste sarcini diferite. Totuși, 

aceștia sunt doar o minoritate și, așa cum am menționat mai sus, instruirea vizează tocmai asta, 

să-i pregătească să facă față diferitelor cerințe ale companiei și să-i facă conștienți de valoarea a 

ceea ce fac. 

Pe termen lung, mediul de lucru va fi mult mai productiv și mai coeziv, întrucât prin cursurile de 

formare toată lumea a dobândit aceeași viziune asupra valorilor companiei și a rolului important 

pe care îl are fiecare dintre ei în ceea ce privește atingerea obiectivelor Mercadona. Satisfacția 

pe care diferitele condiții de pregătire și de muncă au generat-o angajaților va determina 

atmosfera bună de lucru și, pe cale de consecință, satisfacția clienților care la rândul lor va duce 

la succesul companiei. 
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CONEXIUNEA CU ABILITĂȚILE REPREZENTATE ÎN IO1 

Acest caz de bună practică poate fi legat practic de toate abilitățile selectate în IO1 ale proiectului 

nostru Disawork. Cu toate acestea, cele mai importante sunt: 

 
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

EMPATIE 

ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE 

MANAGEMENTUL OAMENILOR 

LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

În primul rând, întreg personalul Mercadona dobândește competențe specifice datorită formării 

continue oferite de companie cu scopul de a genera talent în rândul lucrătorilor săi și de a încuraja 

pasiunea pentru munca lor. Acest lucru generează o creștere a motivației angajaților, deoarece 

aceștia trebuie să-și demonstreze continuu cunoștințele dobândite atunci când își îndeplinesc 

sarcinile. 

 

În al doilea rând, atât liderii cât și angajații dobândesc abilități legate de valorile și etica 

companiei. Mercadona consideră că este esențial să informeze tot personalul cu privire la valorile 

care fac din mediul de lucru al acestei companii un factor de succes. În acest fel, liderii și angajații 

Mercadona dobândesc abilități de a lucra pe baza respectului, încrederii, transparenței, egalității 

și nediscriminării. Pe scurt, valori care generează un mediu de lucru pozitiv, satisfăcător și 

productiv 
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CONȚINUT ADIȚIONAL 
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