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În cadrul acestei cercetări am urmărit determinarea nivelului de toleranță, în baza unor 

indicatori cu structura compozită, față de personalul feminin din structurile militare din România și 

oportunitatea înființării și existenței funcției de manager de carieră individuală.  

Atitudinea personalului militar față de cadrele militare femei este influențată de nivelul de 

studii, experiență, funcția ocupată, vârsta și proveniență în sistem. În urma cercetării realizate putem 

spune că profilul angajatului tolerant este raportat la nivelul studiilor, la vârstă, grad, filieră, tip de 

familie și la funcția deținută. Cu cât crește nivelul educației și vârsta, cu atât scade atitudinea negativă 

față de resursa umană feminină. Substanța cercetării este dată de atitudinea personalului care lucrează 

în echipe mixte. Această atitudine este în strânsă legătură cu coeziunea grupurilor, influențează 

existența discriminării, poate determina îndeplinirea obiectivelor.  

De asemenea, am realizat o analiză comparativă referitoare la managementul resurselor 

umane în organizații militare în România și în țări precum Slovacia, Franța, Belgia, Polonia Grecia și 

Germania. Ca și principale concluzii, menționăm necesitatea înființării în cadrul structurilor militare a 

funcției de manager de carieră individual, mărirea ponderii personalului feminin din organizaţiile 

militare, adaptarea legilor și regulamentelor în funcție de contextul actual de securitate, cunoașterea 

temeinică a resursei umane și creșterea coeziunii grupurilor, optimizarea sistemelor informatice 

utilizate în domeniul resurselor umane, proiectarea traseelor de evoluție în carieră, corelarea între 

numărul locurilor destinate învățământului militar și necesitățile reale ale organizațiilor și o mai bună 

previziune pe termen lung și creșterea atractivității organizațiilor militare și adaptarea la prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


