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„Circumstanțele nefavorabile deschid adesea noi oportunități.”

Introducere
Ghidul este menit angajatorilor și sindicatelor ca reprezentanți ai lucrătorilor cu scopul de a se implica mai activ în probleme care privesc întreprinderea, de a identifica
în comun problemele și de a căuta cele mai bune soluții în noua realitate legată de
pandemia provocată de Covid-19. Acest studiu ar trebui să faciliteze dezvoltarea strategiilor și a proiectelor concrete în gestionarea riscurilor și căutarea de bune practici
pentru a asigura continuitatea afacerii prin participarea semnificativă a lucrătorilor. În
acest context, este important să se asigure fluxul de informații și să se poarte consultări
pentru a crea condiții favorabile de muncă, având în vedere consecințele extinderii coronavirusului, a cărui prezență s-ar putea extinde în curând și ar putea aduce o altă criză
mondială. Obiectivul acestui ghid este de a ajuta partenerii sociali să identifice șansele
și pericolele care influențează menținerea unei poziții stabile a întreprinderii, să acorde
atenție diverselor aspecte care probabil că au fost ignorate în funcționarea din perioada anterioară și să identifice provocările bazate pe diagnosticul stării post-pandemice.
Instruirea s-a făcut pe baza rezultatelor cercetării empirice, care a constat în analiza
datelor din surse disponibile (cercetare de birou), interviuri individuale aprofundate cu
angajatorii și opiniile participanților la sesiuni de instruire internaționale, desfășurate în
șase țări care participă la proiect. Informaţiile şi rapoartele diferitelor instituții europene privind pandemia de Covid-19 au fost foarte utile și, pe baza acestora, opinia publică
a putut cunoaște bine pericolul care amenință din cauza coronavirusului.
Încă de la început, trebuie subliniat faptul că înainte de a verifica soluțiile posibile, mai
întâi ar trebui identificată problema, astfel încât activitățile să fie adecvate și eficiente.
Colectarea datelor despre pandemia de coronavirus este importantă, în primul rând,
deoarece această boală contagioasă nu a apărut înainte, iar informațiile contradictorii
pe care le-am primit doar au mărit anxietatea și au perturbat funcționarea normală. În
același timp, statisticile privind mortalitatea au fost alarmante. Un alt indicator este o
analiză fundamentală a mediului și a situației industriei în ceea ce privește susceptibilitatea sa la influența pandemiei de coronavirus. Multe întreprinderi, în special acelea a
căror activitate a fost limitată pentru a proteja cetățenii împotriva morbidității, au sim3

țit schimbări grave în ceea ce privește oferta și cererea, perturbări în lanţurile logistice
și pierderea stabilității economice. Ca urmare a intervențiilor necesare ale guvernelor
europene pentru a proteja oamenii de răspândirea virusului, s-a ajuns la o scădere generală în conjunctură, la suspendarea masivă a activităţii sau la reducerea volumului de
activităţi în multe sectoare, la reducerea consumului redus și îngheţarea investițiilor.
Cele mai afectate au fost serviciile furnizate direct utilizatorilor, care trebuiau închise
imediat din cauza necesității de a menține o distanță socială și un regim sanitar. Exemplele cele mai evidente sunt turismul, gastronomia, transportul, cultura și recreaţia. Pe
de altă parte, s-au dezvoltat industria IT și telecomunicațiile, toate activitățile desfășurate electronic sau de la distanță, cum ar fi comerțul electronic, gestionarea paginilor
web, logistica și stocarea, consilierea telefonică, livrarea și serviciile de curierat.
Criza pandemică globală reprezintă o provocare pentru economia europeană. Având în vedere nevoia de a transforma sănătatea cetățenilor într-o prioritate, în acelaşi timp, este foarte important să protejăm sectoarele esențiale pentru dezvoltarea socio-economică în continuare, pentru a menţine locurile de muncă și a avea grijă de lucrători. Prin diferite programe
de sprijin pentru investiții, tehnologii și infrastructură, obiectivul este ca Europa să devină
mai rezistentă, mai digitală și mai ecologică. Prin măsuri politice decisive pentru menținerea
PIB -ului pozitiv (2,7% sunt planificate în zona euro în 2022 și 2,3% în 2023) și prin încetinirea
creșterii șomajului, se estimează că stabilitatea va fi readusă după pandemie.
Imaginea 1. Indicatori PIB în țările europene

Sursă: Coronavirus- reacția UE, https://ec.europa.eu/

Documentul cheie care conține pachetul de măsuri pentru redresarea economică este
„Planul de redresare”, care ar trebui să fie o oportunitate pentru ieșirea din blocaje și
pentru modernizare în următoarele domenii:
» cercetări științifice și inovații,
» tranziție climatică și digitală justă,
» pregătirea, redresarea și rezistența la criză, inclusiv activități care se referă la sănătate.
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În plus, pachetul ia în considerare și:
» continuarea schimbărilor în politica de coeziune și politica agrară comună pentru
creşterea la maxim a contribuției la implementarea priorităților Uniunii Europene,
» lupta cu schimbările climatice,
» protecția biodiversivității și a egalității de gen.
Finanțarea pe mai mulți ani (2021-2027) a anumitor proiecte cuprinde următoarele domenii:
1. piață unică, inovații și tehnologii digitale,
2. consecvență, rezistență și valori,
3. resurse naturale și mediu,
4. migrații și gestionarea frontierelor,
5. securitate și apărare,
6. țări vecine și restul lumii,
7. administrația publică europeană.

| IMPORTANT |
Țările europene au reacționat imediat la criza sănătății și au atenuat
consecințele căderii economice. Cu toate acestea, activitățile izolate
nu sunt suficiente. Europa ar trebui reconstruită colectiv, fapt care necesită solidaritate, coeziune și convergență, pentru a accelera tranziția
ecologică și digitală și pentru a consolida competitivitatea, rezistența
și poziția sa internațională.
Pandemia nu s-a asemănat cu niciuna dintre crizele anterioare; s-a dovedit a fi foarte
progresivă și că provoacă perturbări uriașe, iar multe consecințe vor continua să ne
surprindă, având în vedere că problema nu a dispărut. Mai mult decât atât, efectele și
potențialul de redresare vor fi în mare parte diferite datorită nivelului inegal al dezvoltării socio-economice în diferite țări, deși virusul s-a răspândit în egală măsură peste
tot. Regiunile care se bazează pe serviciile directe pentru clienți, exporturile sau un
mare număr de întreprinderi mici pot fi mai afectate de stagnarea provocată de Covid-19. Sprijinul acordat întreprinderilor și protecția lucrătorilor se desfășoară în volume
diferite, fapt care creează riscul pozițiilor divergente pe piaţă și al creșterii disproporțiilor. Răspunsul la această situație ar trebui să fie inițiative comune și schimbul de bune
practici pentru a crea condiții egale pentru gestionarea afacerilor, iar un exemplu în
acest sens este chiar acest proiect.
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Participarea lucrătorilor
Reprezentanții lucrătorilor au dreptul de a participa activ la activitățile angajatorilor
legate de gestionarea întreprinderii în vederea creşterii rezistenței la diverse fenomene
negative, inclusiv atenuarea consecințelor provocate de pandemie. În practică, puterea
participării depinde de numeroși factori, inclusiv situația actuală din întreprindere, amploarea problemei și soluțiile accesibile, identificarea spațiului necesar pentru negocieri bazate pe evaluări fiabile și oneste ale situației, pe atitudini ale partenerilor înșiși
și principii stabilite de cooperare, precum și dorința lor de a obține un acord pentru
binele tuturor. Indiferent de rolul real pe care îl are dialogul social în relațiile de muncă, acesta se poate dezvolta în manifestarea înțelegerii modelului modern de afaceri
și democratizare a vieții în fața provocărilor globalizării, creșterii concurenței, progresului tehnologic și creării acordului ecologic. Este necesar ca partenerii să-și schimbe
conștiința, abordarea sarcinilor de muncă și poziția lor de negociere. Angajatorul - în
calitate de entitate-mamă în muncă - are prioritate, deoarece decide asupra strategiei
de afaceri și a condițiilor de ocupare a forței de muncă, dar îşi asumă și riscuri și responsabilitate (materială, personală). Dacă există sindicate, independența angajatorului
este redusă și trebuie să poarte dialog pentru a obține aprobarea pentru activitățile
sale în interesul public corect înțeles. Pe de altă parte, sindicatul nu poate să privească
doar prin prisma cererilor și a protecției sociale, ci trebuie să se implice activ în găsirea
unor concepte mai bune și schimbări inovatoare.

| IMPORTANT |
Participarea lucrătorilor în sensul informării, consultării și participării
joacă un rol fundamental în eficacitatea dialogului social și este unul
dintre drepturile sociale fundamentale, conținute în documentele internaționale și europene care modelează relațiile moderne de muncă.
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Punctul de referință pentru crearea modelului social european este legislația EU implementată în sistemele juridice naționale, care include, printre altele, Directiva 2002/14/
CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a
lucrătorilor din Comunitatea Europeană (L 80/29)1 și indică necesitatea consolidării
dialogului și a promovării încrederii reciproce în cadrul întreprinderilor pentru a îmbunătăţi anticiparea riscului, pentru a face mai flexibilă organizarea muncii și pentru
a facilita accesul lucrătorilor la formare în cadrul întreprinderii, menținând, în același
timp, securitatea, pentru a-i conștientiza pe salariați cu privire la necesitatea adaptării
la noile condiţii, pentru a mări capacitatea salariaților de a iniția măsuri și acțiuni care
le măresc securitatea locurilor de muncă, angajarea pentru funcționarea și viitorul întreprinderii și pentru a-i mări competitivitatea. Conform postulatelor acestei directive,
este justificată tendința de dezvoltare a procesului de informare și consultare cu privire
la situația și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă în întreprindere, iar dacă
locurile de muncă sunt amenințate, tendința de întreprindere a unor măsuri preventive preconizate, în special în ceea ce privește dezvoltarea competențelor lucrătorilor,
pentru a contrabalansa evoluțiile sau consecințele negative ale acestora și pentru a se
adapta la realitatea provocată de diferite crize. Întreprinderile trebuie să implementeze
programe bazate pe conceptele de: 1) anticipare, 2) prevenire, 3) capacitatea de inserţie profesională, al cărei succes depinde de dialogul social care trebuie obligatoriu să
presupună următoarele:
» informarea, respectiv transmiterea de date de către angajator, pentru a permite reprezentaților lucrătorilor să se familiarizeze cu subiectul și să-l examineze;
» consultări, care presupun schimb de păreri și dialog între reprezentanții lucrătorilor
și angajator.
Subiectele principale cuprinse prin aceste proceduri sunt:
» evoluția actuală și eventuală a activității întreprinderii și situația economică;
» situația ocupării forței de muncă, structura ei și evoluția probabilă în cadrul întreprinderii, precum și măsurile corective avute în vedere, în caz de amenințare a statutului
de muncă;
» luarea deciziilor care pot duce la modificări importante în organizarea muncii sau
în relațiile contractuale, inclusiv cele prevăzute de reglementările Uniunii Europene
privind concedierile colective sau transferul de întreprinderi sau a unei părți de întreprinderi de către un alt angajator.
Informațiile trebuie să fie furnizate în timp util, într-o formă și cu un conținut corespunzător pentru a permite reprezentanților lucrătorilor să examineze în mod adecvat
cazul, să-l analizeze și să se pregătească pentru consultări. Pentru a înțelege mai bine
subiectele și pentru cooperarea profesională, se poate apela și la ajutorul experților.
Este permisă păstrarea confidențialităţii datelor, în special dacă este vorba de păstrarea
secretului de afaceri. Dacă urmează procesul de consultare, acesta trebuie organizat
în timp util, într-o mod adecvat și într-o măsură adecvată: la un nivel corespunzător
al conducerii, adaptat la obiectul consultărilor; pe baza informațiilor furnizate de angajator și a opiniei reprezentanților lucrătorilor, bazată pe informațiile obținute de la
angajator; într-un mod care permite ambelor părți să se întâlnească și să-şi prezinte
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fiecare opinia, respectiv să se ofere angajatorului un răspuns motivat, pregătit de către
reprezentanții lucrătorilor în vederea obținerii unui acord, în special atunci când se adoptă decizii care privesc ocuparea forței de muncă.
La definirea sau punerea în aplicare a aranjamentelor practice pentru informare și consultare, ambele părți trebuie să acţioneze cu bună credinţă, să respecte drepturile și
obligațiile reciproce, ținând cont și de interesele întreprinderii, dar mai înainte de toate,
de aspectele economice și problemele care se referă la lucrători, respectiv la condițiile
și garanțiile de menţinere a locurilor de muncă. Principiul călăuzitor pentru atingerea
compromisului trebuie să fie asigurarea eficienței prin minimalizarea supraîncărcării.
De aceea este important să se aleagă metode și instrumente adecvate de dialog social
pentru a se facilita implementarea liniilor directoare adoptate de comun acord de către
părți. Trebuie să se analizeze adaptarea fluxului procesului însuşi, care adesea depinde
de relațiile înseşi și de circumstanțele însoțitoare. El poate fi complex (formalizat), dar și
simplificat, fără o procedură, întreprins ad hoc, bazat pe contacte tradiționale (discuții
față în față) sau contact la distanță (comunicare online). De asemenea, merită să se
acorde atenţie frecvenței participării, deoarece interesul pentru întreprindere nu trebuie să fie limitat la problemele cheie, ci poate fi constant, fapt care permite o mai mare
integrare a lucrătorilor și o mai bună înțelegere a politicii de afaceri.
Tabelul 1. Tehnici alese de informare și consultare.
FORME

TEHNICI

Furnizare de informații

Consultări

pliante, mică publicitate,
prezentări, rapoarte, rapoarte
periodice de activitate,
rapoarte actuale, însemnări

întâlniri, conferințe
consultative, ateliere,
dezbateri publice, focus grup,
cercetarea opiniei publice

Scopul informării și consultării trebuie să fie nu numai schimbul de opinii, observații
și idei, ci și încheierea acordului, respectiv înțelegerea reciprocă și acordul cu privire la
problemele legate de ocuparea forței de muncă. Succesul unui astfel de acord depinde
în mare măsură de respectarea principiilor care dovedesc maturizarea și credibilitatea
părților contractante.

| IMPORTANT |
La purtarea dialogului, mai întâi, trebuie să se determine forma de participare a lucrătorilor în modelarea relațiilor de muncă, iar apoi să se
stabilească amploarea subiectului, procedura și evaluarea.
Avantajul cooperării și găsirii în comun a soluției constă în evitarea conflictelor cu impact distructiv și adesea sunt o simplă demonstrație de forță, fără rezultate palpabile.
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Dacă se ajunge la conflict colectiv, ambele părți pierd și din punct de vedere economic,
dar şi din punct de vedere al imaginii. Într-o situație de criză, fapt dovedit și de pandemia de Covid-19, este dificil a se acționa autonom, izolat de realitatea înconjurătoare și
de directivele care vin de la conducerea de vârf. Dimpotrivă, trebuie să fii flexibil și să se
privească înainte. Valorile universale care trebuie protejate sunt deosebit de importante. O atenție specială, fără îndoială, merită: pacea socială, independenţa partenerilor,
buna credinţă, încrederea, egalitatea părţilor, demnitatea umană atât a lucrătorilor, cât
și a angajatorilor. Nu trebuie ignorate munca și economia, care influenţează realizarea
celor două funcții de bază: de protecţie și de organizare.
Atunci când se procedează la elaborarea strategiei și a modelului de funcționare a întreprinderii, obligatoriu trebuie să fie luată în considerare munca, deoarece aceasta
reprezintă o sursă de venit și servește la obținerea mijloacelor necesare pentru întreținerea lucrătorului și a familiei lui. De aceea este necesar să se ţină cont de acest lucru
și să se prevină închiderea locurilor de muncă, chiar și atunci când circumstanțele necesită restructurarea întreprinderii. Scopul ambelor părţi trebuie să fie îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă şi a securităţii sociale în sens larg. Dealtfel, acest lucru se reflectă
şi asupra profitului angajatorilor ca entităţi care asigură locurile de muncă şi standardul
de muncă. De aceea, luarea în considerare a intereselor lor este justificată, mai mult
decât atât, chiar necesară. Cu ocazia soluţionării diferitor probleme, se pune frecvent
întrebarea dacă locurile de muncă trebuie menţinute, chiar și cu preţul salariilor reduse,
sau trebuie să se lupte pentru drepturile lucrătorilor, indiferent de consecințe.

| IMPORTANT |
Indiferent de subiectul dialogului, două valori intră frecvent în conflict:
munca și salariul decent și libertatea de a efectua activitatea economică aleasă (libertatea economică). În condiții de criză, acestea dobândesc o semnificație specială și pentru a se menține echilibrul, trebuie
să fim conduși de motive economice, nu de interese particulare sau
motive politice.
În relațiile de muncă, un rol important îl joacă raţionalismul, înțeles astfel încât lipsa
de mijloace pentru îndeplinirea obligațiilor lucrătorilor face nevaloroase contractele și
încurajează conflictele sociale. Obținerea de noi drepturi la nivel de întreprindere nu înseamnă neapărat și îndeplinirea acestora, doarece ele nu sunt nelimitate din punct de
vedere economic. Trebuie să fim conduși de principiul adecvării și să se adopte soluții
fezibile, deoarece competivitatea și globalizarea forțează angajatorii să reducă din costurile muncii. Un dialog astfel purtat este constructiv și util, nu prejudiciază nicio parte
nici în sens material (micşorarea salariilor, pierderi financiare ale întreprinderii), nici în
sens uman (stres, lipsa simțului de stabilitate, risc de faliment). Din acest motiv, înainte
de începerea dialogului, este necesar să se aleagă modalitatea în care se va purta dialogul și se vor pregăti argumente care se referă la situația socio-economică actuală
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a țării (regiunii) și amploarea activităților care trebuie întreprinse pentru a se rezolva
probleme legate de ocuparea forței de muncă. Atunci se mărește și probabilitatea de
menţinere a păcii, fapt care va proteja interesele nu numai ale părților, ci și ale altor
persoane (clienți, colaboratori) și ale mediului (comunități, autorități locale).
Principiul care favorizează consultările și implicarea lucrătorilor se referă la drepturi
egale, înțelese ca un sistem identic și stabil al forțelor opuse. Egalitatea în fața legii
presupune obligația de a se aplica asupra ambelor părți dispozițiile în vigoare privind
aceleași (identice) reguli. Este necesar să existe un echilibru între cele două părți. Dacă
se ajunge la transferul informal al beneficiului pentru una dintre ele, apare riscul de
eșec al dialogului. Părțile încetează să fie tratate în mod egal, fără discriminare și favorizare, fapt care face dificilă construirea constructivă a modelului de ocupare a forței de
muncă. Menținerea echilibrului între capital și muncă este condiția sine qua non pentru
menținerea unor relații corecte între angajator și lucrători. De aceasta depinde și dezvoltarea socială echilibrată și calitatea sistemului de relații de muncă, care influenţează
situația economică.
Indicatorul participării este capacitatea reprezentanților lucrătorilor de a purta negocierile și de a încheia contracte colective și contracte în vederea reprezentării și apărării
drepturilor şi intereselor profesionale şi sociale ale lucrătorilor. În sens mai larg, este
vorba şi despre controlul respectării reglementărilor de către angajator și autoritățile
publice, despre participarea la crearea legilor și despre informare.

| IMPORTANT |
Dialogul social subînțelege negocierea și încheierea contractelor colective.
Purtarea negocierii colective subînțelege toată negocierile între angajator și sindicatele
care acţionează în numele tuturor lucrătorilor pentru a reglementa condițiile de muncă
și salariu și pentru a stabili obligațiile reciproce ale părţilor, în cazul în care acestea nu
reies din reglementările general aplicabile. Deseori, negocierile servesc la soluţionarea
conflictelor pentru a se preveni grevele sau alte activități de protest. Acestea pot fi voluntare sau obligatorii prin lege. Formalismul care le-a fost dat înseamnă că trebuie să
se respecte procedurile care fac obiectul verificării juridice sau administrative.
Un exemplu al legislației UE care precizează procedura de negociere este Directiva
98/59/CE din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la
concedierile colective (L 225/16)2. În conformitate cu prevederile acestei legi, angajatorul care dorește să reducă numărul de locuri de muncă este obligat să consulte în timp
util reprezentanții lucrătorilor pentru a ajunge la un acord. Acordul trebuie să conțină
obligatoriu modalitățile și mijloacele de evitare a concedierii şi, mai înainte de toate,
aplicarea măsurilor sociale și de sprijin pentru recalificarea lucrătorilor în scopul atingerii unui grad mai mare de protecție a acestora, ținând cont de dezvoltarea economică
și socială sustenabilă. Aceste linii directoare de procedură rămân în vigoare, indiferent
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de motivele pentru reducerea numărului de locuri de muncă (economice, organizaționale, tehnologice, de producție), care ar putea fi cauzate de pandemia de Covid-19 și de
noua realitate creată de această pandemie.
A doua dispoziţie este Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprindere sau unități (L82/16)3. Aceasta
subliniază necesitatea de a se asigura securitatea lucrătorilor, în special prin respectarea drepturilor, consultare și informare în timp util a reprezentanților lor, iar dacă cedentul și cesionarul au prevăzut mijloace financiare pentru lucrătorii săi, atunci trebuie
să asigure atingerea acordului. Măsurile de protecție trebuie să se aplice ori de câte ori
se schimbă angajatorul din cauza transferului legal de proprietate, fuziuni sau divizare.
Esența lor este să garanteze lucrătorilor locul de muncă sub aceleași condiții, în ciuda
schimbării entității economice, respectiv a preluării drepturilor și obligațiilor existente
de către noul angajator.
Trebuie să se aibă în vedere că legislația UE stabilește standarde minime și nu interferează cu reglementările naționale de natură statutară, executivă sau administrativă,
care sunt în beneficiul lucrătorilor și contribuie la sprijinul și acceptarea contractelor
colective sau a altor acorduri ale partenerilor sociali în vederea îmbunătățirii condițiile
de ocupare a forței de muncă și a situației pe piața muncii.
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Gestionarea riscurilor
Întreprinderile au nevoie de strategii care nu numai că trebuie să asigure o muncă mai
eficientă și să deschidă oportunități pentru obținerea unui avantaj competitiv sustenabil, ci și să întreprindă măsuri de protecție în situații de urgență din cauza instabilității și
a circumstanțelor incerte. Imprevizibilitatea crizei provocate de pandemia de Covid-19
a arătat că angajatorii nu au fost pregătiți și, surprinși de situație, nu au știut exact ce
să facă pentru a menține continuitatea afacerii și a proteja lucrătorii săi. Multe activități
au continuat a se desfășura fără a se analiza părțile bune și rele. Acordurile și modificările constante nu au asigurat un confort în muncă, a fost creată o situație haotică și au
apărut numeroase dezinformări. Lucrătorii nu au fost instruiți și nu li s-a spus clar la ce
se pot aștepta. Instabilitatea în sfera profesională a provocat diferite probleme în viața
privată. Au existat plângeri și critici la adresa organelor de stat din cauza introducerii
restricțiilor și interdicțiilor fără linii directoare și sfaturi adecvate, care ar fi putut servi
drept instrucțiune pentru modul de procedare în continuare. Faptul că angajatorii au
rămas fără sprijin adecvat a dovedit cât de important este ca fiecare să se protejeze
singur de potenţiale pericole.
Nu există nicio îndoială că o criză este un factor care afectează puternic funcționarea
întreprinderii și indică necesitatea schimbărilor sau adoptarea unui nou model de
gestionare. Ea nu acordă timp pentru întreprinderea unor acțiuni corective gândite,
ci necesită să se reacționeze rapid, sub presiune și cu mare îngrijorare pentru viitor.
Lucrurile necunoscute legate de durata situației fără ieşire și problemele care decurg
din ea produc o mare frică. Consecințele unei astfel de stări sunt tendințe perturbante
sub formă de reducerea veniturilor, suspendarea investițiilor, nedeschiderea unor noi
locuri de muncă, neînființarea de noi întreprinderi, creșterea numărului de lichidări și
falimente anunțate, precum și nelichiditatea angajatorului.
În funcție de domeniul de activitate și de specificul activității economice, se deosebesc
și modalitățile de reacţie la criză. Atipicitatea pandemiei provocate de virusul Covid-19
a dus, indiferent de diferențierea sectorială, la întreprinderea atât a măsurilor tipice,
care se referă de obicei la reducerea producției sau serviciilor, cât şi la impunerea solu13

țiilor nestandarde, care s-au deosebit de practica anterioară. Angajatorii care au căutat
să atenueze consecințele negative ale stagnării economice au adoptat strategii care
le-au permis să obțină economii momentane și să reducă costurile. De obicei, acestea
au subînțeles:
» încetinirea sau suspendarea activităților de afaceri,
» suspendarea (stingerea) unor părți ale activității (activități secundare care necesitau
cheltuieli prea mari),
» limitarea comenzilor (achiziționarea de materiale și echipamente),
» întârzierea sau efectuarea înlocuirii necesare, a service-ului, a reparației mașinilor și
dispozitivelor.
Pentru a se menține continuitatea afacerii, au fost întreprinși următorii pași:
» comerț și schimb de servicii pe cale electronică (online),
» reorganizare în modul de livrare a mărfurilor și serviciilor (serviciu personalizat),
» vânzări de vouchere care vor fi utilizate în viitor,
» modificarea domeniului de activitate al întreprinderii (profilului de producție),
» intensificarea căutării de noi utilizatori (clienți),
» verificarea posibilelor instrumente financiare de sprijin pentru lichiditate, disponibile
în cadrul ajutorului public sau al ofertei comerciale.
Trebuie menționat și faptul că munca la distanță a devenit foarte populară, ceea ce
a dus, de fapt, la o schimbare a locului de afaceri. Angajatorii au putut să renunțe la
întreținerea imobilului, respectiv la închirierea spațiului, deoarece munca s-a efectuat
din casele lucrătorilor, iar conducerea întreprinderii a fost posibilă de la distanță prin
comunicare electronică. Datorită dispersiei impuse, care reiese din obligația de menținere a distanței sociale, spațiile comune (birourile) de muncă nu au mai fost necesare,
dar a apărut nevoia de echipament computerizat și acces obligatoriu la rețelele TIC.
O altă modalitate de menţinere a activității întreprinderii a fost ducerea la client și
executarea individuală a comenzilor prin asigurarea livrării la adresa indicată. Deseori,
acest lucru a însemnat trecerea la canalul de comerț electronic (e-comerț). Un exemplu
de industrie care a oferit serviciu extern a fost gastronomia, care a dezvoltat cateringul și evenimentele într-un spațiu virtual. Deși întâlnirile sociale și profesionale au fost
anulate, nevoia de contacte și întreținerea relațiilor personale a fost foarte puternică.
În funcție de tipul de eveniment, participanților li s-au asigurat mese alese, cadouri și
seturi de sărbători pe durata desfășurării întâlnirii. În mod similar a funcționat și comerțul, care și-a extins sortimentul și a facilitat cumpărarea. Întreprinderile de curierat și de
transport s-au evidențiat prin traficul mare de pachete, dar s-a intensificat și transportul
individual al persoanelor din cauza limitelor introduse în transportul public. Călătoriile
comandate prin aplicație au fost populare în rândul pasagerilor care au avut nevoie de
transport. Avantajul acestor soluții bazate pe tehnologii informaționale nu constă doar
în faptul că utilizatorii sunt în siguranță de infectarea cu virusul corona, ci și în siguranța vieții în societate în sens mai larg. Acest lucru este util, în special, pentru facilitarea
funcționării zilnice a unor anumitor grupuri (vârstnici, persoane cu dizabilități). În plus,
avantajul constă, de asemenea, într-un confort mai mare, economisiri de timp și bani în
comparaţie cu utilizarea tradițională a serviciilor.
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Trebuie menționat și faptul că adoptarea de noi modalități de activitate cauzată de
pandemia de Covid-19 a accelerat procesele de implementare a inovaţiilor, de căutare
a noutăților tehnologice și de gândire la următoarea generație și la investiții pentru a
consolida poziția întreprinderii și rezistenţa la perturbaţii. Un exemplu îl poate reprezenta inteligența artificială și utilizarea ei la scară din ce în ce mai mare datorită capacității mai mari a maşinilor de a demonstra abilități umane, precum sunt raționamentul,
învățarea, planificarea, gândirea creativă, predicția. Sisteme tehnice tot mai pătrunzătoare și creative sunt în stare să analizeze mediul și să facă față evenimentelor externe,
să rezolve problemele și să atingă obiectivul. Prin optimizarea programelor, inteligența
artificială poate obţine mai eficient datele, le poate procesa mai bine și poate reacționa
adecvat după analizarea activităților anterioare. Drept urmare, aplicarea ei este tot mai
răspândită. Ea înlocuiește mai eficient și depășește capacitățile și rezistența minții umane. Funcționează bine în activitățile de zi cu zi, precum ar fi acordarea recomandărilor
personalizate cu ocazia cumpărării online sau căutării (verificării) anumitor produse pe
baza istoricului căutării; utilizarea asistenților virtuali în consultarea și oferirea de sfaturi, organizarea cursurilor; depistarea mesajelor false și asigurarea tranzacțiilor sigure,
ceea ce este extrem de important în comerț în contextul alegerii produsului, planificării
resurselor și logisticii. Este importantă și în multe alte servicii, de exemplu, bancare și
financiare, asigurări, mediere și consultanță, comerț imobiliar, protecția persoanelor și
a proprietății. În industria automobilistică se utilizează navigația și senzorii automați,
care depistează situații periculoase și accidente, iar noutatea vor fi și mașinile care vor
circula fără șofer. Avansarea în utilizarea inteligenței artificiale este vizibilă în special
în medicină, fapt dovedit de îmbunătățirile în situațiile de urgență (telefoane SOS), în
diagnostic și metodele de tratament. În lupta împotriva coronavirusului, aceasta contribuie la depistarea infecției, înregistrarea temperaturii și monitorizarea răspândirii
pandemiei de Covid-19. Datorită popularizării acestor aplicaţii în asistența medicală,
se poate aștepta un pas înainte în asigurarea condițiilor de muncă sigure și igienice
pentru lucrători și gestionarea rațională a întreprinderii. Pe de altă parte, atunci când
deja prezentăm pe larg cuceririle tehnologice, trebuie să menționăm că schimbările
aproape ale tuturor aspectelor vieții și ecomoniei vor fi transpuse și în sectorul muncii.
În noua realitate, modelele de afaceri trebuie să ia în considerare și potențialul digital
și desfășurarea afacerii în mediul online. Aceasta implică crearea de politici privind resursele umane bazate pe cunoștințe și competențe IT. Acestea sunt încă marfă rară și
de aceea, un element indispensabil îl constituie pregătirea lucrătorilor pentru funcționarea într-un mediu la distanță, automatizat și bazat pe date. Acestea trebuie să reprezinte, la nivel adecvat, un set de abilități profesionale, personale și sociale necesare în
întreprinderi bazate pe capital intelectual, care schimbă revoluționar întregul domeniu
de producție și servicii. Confirmarea este experiența muncii la distanță, care se consideră a fi o modalitate inovatoare şi flexibilă de ocupare a forței de muncă, care a dovedit
rolul educației și al capacităţii de adaptare rapidă la provocările de astăzi provocate de
pandemie. Coronavirusul s-a dovedit a fi o criză care a luat pe neașteptate o întorsătură
la nivel global, de la probleme de sănătate, familie și de mediu până la o recesiune
economică profundă.
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Imaginea 2. Exemple de utilizare a inteligenței artificiale

Sursă: Ce este inteligența artificială și cum este utilizată?, https://www.europarl.europa.eu

Este important să se aibă în vedere că un model de afaceri conceput corespunzător
trebuie să definească modul de afaceri, astfel încât să aducă profit, să creeze valoare
pentru clienți și să determine volumul de cooperare cu partenerii. Pentru ca toate aceste cerințe să se îndeplinească, este necesar să se aleagă personal competent și să se
creeze capacități de rezervă sub forma unui complex de bunuri materiale, dar și nemateriale, care sunt conectate funcțional reciproc4. Un rol important îl au și componentele
care constituie un anumit întreg, rotunjit al modelului. Interdependența lor înseamnă
că și atunci când o decizie neimportantă a angajatorului de a schimba o parte a întregului poate avea o serie de consecințe și poate duce la modificarea altor elemente. De
aceea se recomandă o precauție sporită împotriva acțiunilor grăbite în situația de criză,
care dealtfel necesită un răspuns agil.
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Componenetele cele mai frecvent menționate sunt:
» segmentarea clienților,
» oferta de valoare,
» canale de distribuție,			
» structura veniturilor,
» relații cu clineții,			
» resurse principale,
» structura cheltuielilor,		
» parteneri cheie
» volumul de bază al activității5.
În multe modele sunt ignorate aspectele riscului și nu sunt prevăzute contramăsuri.
Întreprinderile care operează într-un mediu incert trebuie, totuşi, să fie pregătite pentru situații neprevăzute și să aibă pregătite soluții alternative. În practică se utilizează
diferite abordări privind menținerea continuității afacerii. În cazul pandemiei de Covid-19, impactul acesteia asupra industriei a fost uriaș. Efectele negative s-au resimțit
mai puternic în acele economii în care predomină serviciile, care depind de cumpărători și furnizori globali și au doar câteva sectoare, structură monolitică, precum și în
majoritatea întreprinderilor mici. O modalitate de a răspunde la criză poate fi pasivitatea, respectiv hotărârea de a aștepta și de a urmări schimbările care apar, ceea ce
se percepe ca o reacție momentană și o stare de tranziție. În ciuda incertitudinii, se
nutreşte speranţa în revenirea la realitatea dinaintea crizei. Un alt tip de comportament
este adaptarea, respectiv adaptarea la noua situație. Angajatorii încearcă să aleagă cele
mai bune soluții și să evalueze continuu eficacitatea lor, să le îmbunătățească sau să le
înlăture pentru a remodela principiile de afaceri în condițiile schimbărilor iminente. Un
alt exemplu de reacție este concentrarea pe inovație, căutarea de măsuri nestandarde
și de măsuri pentru consolidarea poziției pe piață și exploatarea oportunităților care
decurg din criză.

| IMPORTANT |
Cu cât situația de criză este mai dramatică, cu atât este necesar să se
examineze problema și să se întreprindă măsuri pentru a proteja întreprinderea de recesiune și a face față noilor provocări.
Schimbarea modelului de afaceri este rezultatul unor factori diferiți. Aceasta este influențată și de fenomenele externe (de piață) și de condițiile interne totale ale întreprinderii.
Vocea angajatorului este decisivă – calitățile lui de leader, curajul, experiența, cunoașterea principiilor de economie, capacitatea de a stabili diagnosticul corect și predictibilitatea, responsabilitatea și grija față de ceilalți (soarta lucrătorilor, interesele clienților,
dependența partenerilor). Potențialul (capitalul) întreprinderii joacă un rol important.
Posibilitățile ei financiare, organizaționale, de personal și tehnice nu sunt nelimitate și
trebuie adaptate la viziunea de schimbare pentru a se atinge un echilibru relativ și o certi17

tudine a supraviețuirii. Există proiecte nereușite (necesită cheltuieli semnificative, nu sunt
susținute de o analiză fiabilă a pieții, le este supraestimată rata randamentului), care pot
provoca pierderi și măresc probabilitatea de eșec, ceea ce duce la agravarea eficacității
întreprinderii și la reducerea locurilor de muncă. Dinamizmul în activități nu poate fi exagerat. Dacă amploarea perturbărilor este mare, este mai bine a fi moderat și, în același
timp, să se urmărească volumul și ritmul schimbărilor în economie.
Structura organizațională poate fi de mare ajutor. Dacă ea este lineară, informală, flexibilă, atunci funcțiile și pozițiile se pot transforma ușor. Procedurile administrative și
birocrația însoțitoate devin inutile. Pe de altă parte, este mult mai greu să se implementeze schimbările în întreprinderea în care există un sistem ierarhic și la mai multe
niveluri. Astăzi, oamenii se îndepărtează de scheme organizaționale complexe și complicate, de un stil prescriptiv de gestionare și de conducere centralizată. Economia postindustrială în dezvoltare, în care resursa principală este potențialul intelectual, tot mai
mult dobândeşte natura de reţea a relațiilor care decurg din abilități și reputație, nu din
funcțiile atribuite.
Lucrătorii au un impact semnificativ asupra modului de adaptare a modelului de afaceri la criză. Atitudinea lor, susținută de anumite activități, poate încuraja sau încetini
schimbările. Dacă angajatorul se așteaptă la sprijin, trebuie să permită lucrătorilor să
participe la problemele ca îi privesc direct. Lipsa informațiilor, cauzată de frica pentru
viitor, reprezintă deseori un obstacol în atingerea acordului și obținerea ajutorului de la
lucrători, care permite o remediere eficientă a întreprinderii.
În practică, există trei tipuri de adaptare socială a individului, care apar în relațiile de
muncă. Acestea sunt:
» conformismul, respectiv capacitatea de a se adapta la regulile care se aplică în mediul dat, aprobarea obiectivelor și mijloacelor care conduc la acestea;
» ritualismul bazat pe resemnare sau reducerea gradului de aspirație și acceptarea
exclusiv a mijloacelor legale de către individ, cu conștientizarea faptului că nu este
posibilă atingerea unei poziții sociale superioare cu ajutorul lor;
» inovația simţită ca o modalitate de a atinge obiectivele prin mijloace care se consideră, de obicei, imorale sau ilegale; presupune acceptarea obiectivelor culturale cu
respingerea mijloacelor legitime pentru atingerea acestora;
» retragerea, respectiv dorința de a evita orice formă de viață în societate; această formă este aleasă în principal de oameni pasivi, dependenți, oameni cu probleme; de
obicei, implică negarea mijloacelor care ar putea servi la atingerea obiectivului;
» revolta percepută distructiv, identificată cu respingerea normelor și a principiilor, cu
dorința simultană de a introduce propriile principii6.
Relațiile interumane pot fi destul de complicate. Trebuie să fie cunoscute regulile de
conduită și respectate axiomele pentru a se asigura ordinea socială în mediul de lucru.
Schimbările bruște fac ca normele existente să nu se potrivească cu realitatea nou-creată, iar altele noi nu au fost adoptate, ceea ce contribuie la anomalia lucrătorilor, care
se manifestă în libertate exagerată, nerespectarea obligațiilor, neîndeplinirea sarcinilor, însuşirea bunurilor oficiale. Din cauza haosului organizațional, a reglementărilor
neclare și a incompetenței conducerii, este greu de controlat personalul și de a i cere
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disciplină, în special atunci când nu există niciun fel de stimulent și, în plus, se observă
clar înrăutățirea condiţiilor de ocupare a forței de muncă.
Dacă analizăm elementele modelului de afaceri, putem observa că angajatorii au reacționat în fiecare dintre acestea. Diversitatea procedurilor dovedește că gestionarea
riscurilor necesită o abordare multiplă. Deși digitalizarea este o tendință dominantă, și
celelalte activități devin la fel de importante dacă influenţează pozitiv funcționalitatea
întreprinderii.
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Tabelul 2. Exemple de schimbări în elementele modelului de afaceri.
Nr.

ELEMENTELE MODELULUI DE AFACERI

REACȚIILE ANGAJATORULUI

1

segmentarea clienților

căutarea de noi clienți; redefinirea clientului
cheie și a celui secundar; introducerea colateralei
pentru clienţii cel mai puțin profitabili și
insolvenți;

2

propunerea de valoare

introducerea de soluții inovative; reducerea
prețului produselor și serviciilor (rabat, reduceri)
și vânzare în tranșe;

3

structura veniturilor

prevenirea întârzierilor în plata clienților; căutarea
de surse de creditare și programe de ajutor;
utilizarea instrumentelor pentru reducerea
blocajelor de plată;

4

canale de distribuție

diversificarea canalelor; trecerea la distribuție
online; utilizarea tehnologiei digitale;

5

relații cu clienții

dezvoltarea de noi modalități de comunicare
la distanță; utilizarea rețelelor de socializare;
răspândirea tranzacțiilor şi plăților pe internet;
utilizarea automatelor și caselor cu autoservire;

6

resurse principale

menţinerea locurilor de muncă; ocuparea
mai flexibilă a forței de muncă, informarea și
consultarea lucrătorilor;

7

structura cheltuielilor

căutarea modalității de economisire;
raționalizarea cheltuielilor;

8

parteneri cheie

restabilirea continuității lanțului de aprovizionare;
căutarea de noi surse de aprovizionare;

Volumul de bază al
activității

adaptarea modului de funcționare la restricțiile
introduse de stat și la noua realitate; conformarea
la regimul sanitar; organizarea muncii la distanță;
asigurarea și funcționarea infrastructurii
electronice; suspendarea investițiilor, asigurarea
intereselor întreprinderii; exploatarea
oportunităților apărute în timpul pandemiei de
coronavirus.

9
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Politica de personal
Unul din elementele strategiei întreprinderii este politica de personal, înțeleasă ca un
set de reguli și proceduri pentru tratarea lucrătorilor. Se referă la relațiile de muncă
care definesc drepturile și obligațiile reciproce ale părților pentru a atinge obiectivele
și sarcinile întreprinderii și pentru a satisface nevoile profesionale, sociale și personale
ale lucrătorilor. Acesta trebuie să fie compatibil cu celelalte componente ale modelului
de afaceri, astfel încât sistemul de management să funcționeze corect și să permită implementarea funcțiilor de bază legate de planificare, organizare, motivație și control. La
luarea deciziilor cu privire la alegerea politicii de personal, ajută analiza SWOT a întregii
întreprinderi, care permite să se identifice: S (strenght) – puncte tari; W (weaknesses)
- slăbiciuni; O (opportunities) - oportunități; T (threats) - amenințări. Componentele ei
(elementele constitutive), de asemenea, trebuie adaptate la viziunea generală și conceptul de management, printre care sunt: recrutarea (alegerea oamenilor pentru locuri concrete de muncă); organizarea și gestionarea lucrătorilor în procesul de muncă;
sistemul de evaluare, motivare și avansare; salariile și protecția socială; perfecționare
profesională (educație, instruire); activități libere, odihna și recreaţia.

| IMPORTANT |
Politica de personal este orientată spre găsirea lucrătorilor corespunzători, necesari pentru îndeplinirea misiunii întreprinderii și pentru
menținerea abilităților și competențelor de a îndeplini în cel mai bun
mod sarcinile încredințate.
Provocarea principală a politicii de personal este de a se crea cel mai bine posibil, în condițiile interne existente și în mediul extern, potențialul social al întreprinderii în conformitate cu obiectivele de afaceri stabilite. Datorită dinamicii schimbărilor care se întâmplă
pe piață, concurenței tot mai mari, apariției crizei pandemice, a crescut necesitatea ges21

tionării atipice a lucrătorilor. De asemenea, a crescut și cererea de cunoștințe ca urmare
a dezvoltării intensive și utilizării tehnologiilor informaţionale şi a extinderii sectorului
serviciilor. Angajatorii sunt forţați să facă mai flexibilă ocuparea forței de muncă, să modernizeze locurile de muncă și să perfecționeze competențele lucrătorilor.
În cadrul raţionalizării activităţilor, schimbă organizarea clasică a muncii cu aplicarea
metodelor inovative de conducere a lucrătorilor, cu utilizarea efectivă a potenţialului
lor şi alocarea corectă a forţelor lor în sensul conformării cu alte resurse pentru crearea
valorilor întreprinderii şi contribuţia la dezvoltarea economică. În acelaşi timp, de la lucrători se aşteaptă parteneriat, gândire creativă, loialitate şi responsabilitate comună în
transformarea afacerii, iar angajatorii, în schimb, creează condiţii favorabile de ocupare
a forţei de muncă, înainte de toate, un sistem de salarizare corect şi le asigură o mai
mare autonomie.

| IMPORTANT |
Schimbarea sistemului de muncă, exprimată prin transformarea relației clasice de muncă în forme mai flexibile a ocupării forței de muncă,
este un fenomen care oferă avantaj pe piața competitivă, fapt dovedit
de munca la distanță în timpul pandemiei de Covid-19.
Relația atipică de muncă se bazează pe abaterea de la caracteristicile tipice pentru
relația clasică (standard) de muncă, care se caracterizează prin: caracterul personal al
muncii efectuate pentru un alt subiect, subordonare, salariu, locul muncii, program de
lucru (program de lucru prescris) și modalitatea impusă de cooperare care, printre altele, presupune munca în echipă, continuitatea (sistematicitatea), repetarea îndeplinirii
anumitor tipuri de sarcini, poziţia privilegiată a lucrătorului în legătură cu securitatea
lui (socială, personală), riscul asumat de angajator pentru activitatea de afaceri. O flexibilitate tot mai mare în acest sens se referă și la baza legală a ocupării forței de muncă
și la formele de organizare. Tot mai populare devin:
» contractele de muncă pe perioadă determinată,
» munca cu program de lucru prescurtat (jumătate din programul de lucru),
» autoangajarea, contracte B2B (business-to-business),
» contractele de servicii (executarea sarcinii, desfășurarea muncii),
» contractele de muncă temporară prin agenție pentru beneficiarul angajatorului (închiriere de personal).
Repertoriul modalităților de organizare a muncii este divers. Depinde de care dintre
următoarele criterii a fost adoptat:
» programul de lucru,
» locul de muncă,
» tipul de subordonare a lucrătorilor,
» organizarea muncii.
22

Un rol important joacă diferențierea și repartizarea programului de lucru, astfel încât
se deviază de la standardul impus, care definește numărul fix de ore de muncă în cadrul perioadei de calcul adoptate. Dacă angajatorii doresc să raționalizeze cheltuielile
de gestionare a întreprinderii și să lege perioadele de performanță reală a muncii cu
cererea reală a lor, le stă la dispoziție un spectru larg de configurații care le permit să
folosească eficient timpul în care lucrătorii trebuie să fie disponibili în timpul zilei, săptămânii, lunii sau pe o perioadă mai îndelungată. Utilizarea sistemelor flexibile precum
sunt: munca echilibrată, munca cu întreruperi, săptămâna de muncă prescurtată, munca bazată pe sarcini de afaceri, permite angajatorilor să gestioneze mai ușor programul
de lucru, dar le solicită să acorde atenție specială și abilități pentru calculul plăților (concediu de odihnă pentru lucrători, plata orelor suplimentare). Ei nu trebuie neapărat să
aleagă același sistem pentru toți angajații. Dimpotrivă, pot să adopte sisteme diferite
de program de lucru pentru diferite grupuri de lucrători în întreprindere. Le este permis
să introducă pauze mai lungi în muncă, să repartizeze temporar lucrătorii la alte locuri
de muncă, să scurteze programul de lucru sau să suspende aplicarea reglementărilor
interne, prin care sunt precizate drepturile și obligațiile părților din relația de muncă.
În cadrul sistemului adoptat, pot defini suplimentar diferite ore (intervale de timp) de
începere și de finalizare a muncii, precum și să determine munca în schimburi, care
constă în efectuarea muncii conform orarului care prevede modificarea programului
de lucru al unor lucrători după un anumit număr de ore, zile sau săptămâni, inclusiv
duminica și de sărbători. Sistemul bazat pe sarcini, măsurat prin numărul de activități
care trebuie desfășurate, este foarte popular, în special în cazul muncii la distanță. Se
utilizează atunci când, din cauza specificului sarcinilor de muncă, este dificil să se stabilească momentul începerii și finalizării acestora, atunci când efectuarea unei munci
concrete depinde de circumstanțe care nu pot fi preconizate sau planificate în prealabil, atunci când este nevoie de mobilitate sau atunci când acele sarcini pot fi îndeplinite
în afara cursului normal de activitate a întreprinderii.
Flexibilitatea la locul de muncă, care constă în rotația personalului (mai multe locații), contribuie la creșterea mobilității și a productivității sau la delegarea de la distanță
a muncii. Un exemplu tipic este munca la distanță, atunci când lucrătorul, de obicei,
lucrează din casa sa. Schimbarea subordonării implică mutarea lucrătorului la un alt
angajator, muncă temporară, angajare externă (outsoursing). Pe de altă parte, esența
schimbărilor în domeniul planificării muncii (cel mai frecvent, repartizarea personalului și a sarcinilor) sunt transformările care constau în individualizarea muncii, structura
orizontală, alegerea echipelor de muncă și crearea de conexiuni diferite. O repartizare
ierarhic tipică cedează locul interacțiunilor de rețea (networking), convergenței tehnologice (platforme digitale) sau sistemelor de inovare integrate.
Natura atipică a muncii influenţează percepția diferită a lucrătorilor, care nu sunt doar
ținta activității, ci, în primul rând, un subiect care participă activ și intens la rezolvarea
problemelor întreprinderii. Li se oferă o poziție egală în relația de muncă, care se manifestă la participare. Pe de altă parte, se ajunge la o reducere a protecției lor legale și
a securității sociale, precum și la incertitudine, a cărei percepție peiorativă este deteriorată într-o situație de cerere redusă de forță de muncă, lucru cel mai bine dovedit de
pandemia coronavirusului. Democratizarea relației dintre părți și revizuirea așteptărilor
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în procesul de lucru nu se pot desfășura doar pe contul lucrătorilor. Este necesar să se
mențină standardele de bază care îmbunătățesc calitatea ocupării forței de muncă și
reduc toate cheltuielile sociale. Promovarea formelor de muncă alternative și flexibile ca fiind mai eficiente și mai aplicabile noii realități trebuie să fie asociată cu nevoia
accentuată de creștere a bunăstării populației și combaterea fenomenelor negative,
în general, a șomajului și excluderii sociale. O bună politică de personal ar trebui să
corespundă viziunii viitorului lumii muncii. Munca la distanță este un exemplu care
confirmă aceste premise. S-a dovedit a fi o reușită în perioada crizei globale de sănătate, deoarece a permis menținerea continuității afacerii și păstrarea locurilor de muncă,
favorizând, în același timp, armonizarea vieții profesionale și private.
Munca la distanță se bazează pe îndeplinirea sarcinilor încredințate în afara sediului (unități organizaționale) angajatorului și pe raportarea privind rezultatele muncii lucrătorilor
prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Oportunitatea muncii la distanță
depinde de tipul de muncă efectuat. Este potrivită pentru profesii (sarcini, funcții, specialități) care se bazează pe tehnologii moderne de informare și comunicare, care pot fi
efectuate în afara întreprinderii, sub forma unei sarcini concrete (proiect), care pot fi măsurabile și care permit o mare libertate și independență în muncă, nu necesită un control
continuu sau direct, care poate fi efectuată în condiții nestandarde, care nu necesită un
loc de muncă creat din punct de vedere tehnic, cum ar fi locul de muncă în producție (linii
de montaj în fabrici), comerț sau servicii furnizate cu participarea clienților.

| IMPORTANT |
Munca la distanță este o formulă flexibilă de ocupare a forței de muncă, care s-a dovedit a fi o soluţie foarte bună în timpul pandemiei de
Covid-19. Datorită dependenței de tehnologiile informaționale moderne, reprezintă un model real pentru crearea viitoarelor relații de
muncă.
Pentru angajatori, munca la distanță reprezintă o sursă de economii, deoarece generează
costuri mai mici pentru dotarea și întreținerea locurilor de muncă, a spațiilor și clădirilor,
precum și pentru asigurarea infrastructurii; permite modelarea flexibilă a condițiilor de
ocupare a forței de muncă în ceea ce privește locurile de muncă și programul de lucru;
crește productivitatea lucrătorilor; favorizează concentrarea procesului de management
pe obiective strategice; elimină problemele din organizarea actuală de muncă (întârzieri,
odihnă la cerere personală, ieșire de la muncă în timpul programului de lucru); servește
la optimizarea situației și structurii ocupării forței de muncă datorită recrutării lucrătorilor care nu sunt limitați teritorial; reduce împovărarea și costurile în multe domenii ale
activității întreprinderii (servicii sociale, securitate, curățenie, transport pentru lucrători);
reduce riscul de accidente la locul de muncă și de morbiditate (reducerea numărului de
concedii medicale); mobilizează la monitorizarea și implementarea constantă a inovațiilor tehnologice pentru a îmbunătăți activitățile de afaceri.
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Avantajele pe care le aduce munca la distanță sunt următoarele: le permite să armonizeze viața profesională cu cea privată (work-life balance); crește flexibilitatea, respectiv
efectuarea muncii în orice loc, în orice moment, într-un mod care corespunde situației
actuale, cu predispoziții proprii și ritm al muncii; reduce problemele legate de venitul la
muncă (aglomerație în trafic, poluarea aerului); le permite să se ocupe concomitent de
diverse activități (muncă suplimentară, dezvoltare profesională, extinderea interesului,
îmbunătățirea sănătății); reduce amploarea neînțelegerilor în contactele interpersonale; crește calitatea vieții și confortul funcționării de zi cu zi.
Printre cele mai frecvente pericole putem enumera: neinformarea și lipsa de informații
cuprinzătoare privind posibilitățile de aplicare eficientă a muncii la distanță; rețeaua de
protecție a angajatorului ca urmare a educației informaționale insuficiente și a convingerii în capacitatea lucrătorilor de a funcționa independent; abordare stereotipă, conservatoare (mentalitate) a lucrătorilor în problema ocupării forței de muncă în ceea ce
privește selecția organizațiilor de muncă tradiționale, și nu a celor flexibile; încrederea
redusă a părților în munca la distanță (problema securității datelor, utilizarea echipamentelor de afaceri, eficiența comunicării); restricții de control și supraveghere asupra
lucrătorilor; probleme de acces la internet; riscul de a intra în sfera vieții private a lucrătorului; deteriorarea calității muncii datorită sentimentelor de singurătate și izolare în
îndeplinirea sarcinilor de muncă, slăbirea identificării cu întreprinderea; sentimentul de
înstrăinare datorită rolului din ce în ce mai mare al tehnologiei în procesarea informațiilor și comunicării.
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Concluzie
Problema menținerii continuității și ocupării forței de muncă este unul dintre elementele de bază ale economiei, care determină funcționarea ei eficientă. Aceasta dobândeşte o semnificație complet diferită în contextul unor schimbări continue și intensive,
care se întâmplă în prezent în lumea perturbată de pandemia de coronavirus. Nu este
ușor să se mențină echilibrul economic atunci când întreprinderea este supusă influenței diferitelor procese care au loc în același timp în toate sferele de bază ale vieții
socio-economice. Răspândirea, interdependența și pătrunderea reciprocă necesită
crearea de strategii orientate spre: securitate (pregătire pentru situația de criză); flexibilitate; eficacitatea gestionării lanțului de aprovizionare; extinderea generală a tehnologiilor informaționale și avansarea serviciilor moderne; competențe ale lucrătorilor
(cunoștințe despre profilurile generației Z (postmileniali)); forme de angajare atipice.
Experiența din timpul pandemiei a confirmat că întreprinderea trebuie să-și schimbe
abordarea în crearea de noi modele, începând de la concentrarea clară asupra reacției
și menţinerii sau readucerii poziției sale competitive, până la reorientarea care se reflectă în tendința activă și consecventă spre consolidarea potențialului și avantajului pe
piață în contextul potențialelor pericole.
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