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REZUMAT 

 

Această lucrare arată că mulți lideri și specialiști în resurse umane consideră abordarea 

culturii organizaționale ca fiind esențială pentru performanța și succesul organizației lor, acesta 

fiind și unul dintre principalele motive pentru care sunt inițiate proiecte de elaborare și 

implementare a cadrelor de competențe comportamentale conforme cu cultura organizațională. 

În urma analizei a 53 de cadre de competențe implementate în organizații diverse s-a 

constatat că domeniul în care activează organizația, dar și regiunea geografică au impact asupra 

comportamentelor considerate dezirabile. De asemenea, s-a constatat că nu există un cadru de 

competențe comportamentale universale, general-valabile pentru toate organizațiile. 

Lucrarea prezintă și efortul de elaborare a unui model de competențe comportamentale 

care include 27 de competențe și reflectă tipologiile unui model consacrat al culturii 

organizaționale precum și realizarea unui instrument cu ajutorul căruia procesul de elaborare a 

cadrelor de competențe este mai rapid și mai puțin costisitor și în același tip în conformitate cu 

cultura organizațională dezirabilă. 
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