
 

 

  

 

Este HR-ul din România pregătit pentru noua eră a muncii?  
 

Invităm practicienii de resurse umane să participe la studiul Readiness of the HR 

profession in Romania for the New Era of the Workplace care urmărește să înțeleagă 

dacă cei ce activează în domeniul resurselor umane din România sunt pregătiți pentru noua 

eră a muncii. 

În contextual schimbărilor fără precedent din ultimii ani, este clar că funcțiunea de HR a 
viitorului nu va mai arată așa cum suntem obișnuiți. Pentru ca organizațiile să continue să 
ofere un avantaj competitiv prin oamenii săi, va fi necesară o mentalitate complet nouă 
privind rolurile, structurile, instrumentele, competențele și strategia de resurse umane. 
 
Funcțiunea de HR va fi esențială pentru răspunsul organizațiilor la cerințele piețelor în 
schimbare, dar pentru a îndeplini în mod eficace acest rol, va fi necesar ca și departamentul 
de HR să evolueze de la rolul său tradițional. În lunile și anii următori, liderii HR și 
departamentele pe care le conduc se vor confrunta cu o dublă provocare. HR-ul va fi solicitat 
să ofere organizațiilor susținere strategică, orientată spre viitor pentru ca acestea să facă față 
schimbărilor tehnologice, culturale și funcționale, trebuind în același timp să se concentreze 
pe transformarea funcțiunii de HR însăși, pentru a putea răspunde acestor nevoi. În acest 
scop, liderii și profesioniștii HR trebuie să investească timp și efort în propria dezvoltare. Ei 
înșiși trebuie să devină lideri și modele privind setul de competențe relevante pentru noua 
eră a muncii. Doar atunci vor putea să orienteze și organizațiile din care fac parte, liderii și 
angajații acestora, în aceeași direcție. 
 

Pentru a-i ajuta pe clienții noștri să reflecteze asupra tuturor implicațiilor, KPMG a inițiat o 

conversație provocatoare cu privire la nivelul de pregătire a HR-ului pentru noua eră a 

muncii. Analiza se va baza pe un studiu în care vom utiliza metodologia 5 Lands Journey. 

Urmărim prin acest studiu realizarea unei analize la nivel național, care va oferi o înțelegere 

asupra a 5 capabilități cheie pentru viitor în rândul practicienilor de HR din România.  



5 Lands Journey este un model unic, dezvoltat pe baza unor teorii renumite, cercetare și 

practică în companii, model care îi ajută pe lideri și pe angajați să dezvolte mentalitatea și 

competențele necesare pentru succes acum și în viitor, în noua eră a muncii.  

Ce veți obține prin participarea la acest studiu?  

• Profilul dvs. personal, care indică punctele forte și ariile de dezvoltare, "next jumps”, 

raportat la competențele necesare pentru success în noua eră a muncii, conform 

modelului 5 Lands Journey. 

• Cartea Success in the New Era of the workplace – a Five Lands journey, de Ayalla 

Reuven Lelong. 

Ce va obține organizația dvs.?  

• Profilul de grup, un dashboard al departamentului Dvs.de HR* 

• Rezultate comparative, raportat la întregul grup de participanți la studiu 

Pentru a participa, apăsați pe butonul Contactați-ne de mai jos. Odată ce vă exprimați 

interesul pentru participare, vă vom contacta pentru a discuta detaliile înregistrării și 

veți primi un link individual pentru a accesa chestionarul, valabil numai pentru 

dumneavoastră. 

 
*Pentru a oferi organizației dvs. un profil de grup cu punctele forte și ariile de 
dezvoltare pentru departamentul dvs. de HR, recomandăm înregistrarea a minimum 7 
dintre colegii dvs. din echipa de HR. Participarea este gratuită. 
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The first readiness assessment for HR 
professionals in Romania   

Accesați pagina noastră web și download  

broșura Becoming the HR Leader of 

Tomorrow, pentru mai multe informații 

despre acest studiu. 

Click and read more  
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Register now   

Register with KPMG in Romania to receive 

the latest news, updates and event 

invitations. You can register with a social 

media account or by creating a new login. 

Begin here  
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