
 

Forta de munca a unitatii economice 

Personalul întreprinderii (forţa de muncă) este reprezentat de totalitatea resurselor umane care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul întreprinderii. Având în vedere situaţia în care se poate afla pe parcursul unei zile de 

lucru, personalul unei întreprinderi este format din următoarele categorii de salariaţi: salariaţi încadraţi 

permanent sau temporar, prezenţi la lucru, aflaţi în concediu de odihnă, în concediu de boală sau de studii, 

salariaţi absenţi motivat sau nemotivat, cei care efectuează ziua liberă, detaşaţi să lucreze în afara 

întreprinderii, cei aflaţi în deplasare, dar şi elevii şi studenţii aflaţi în timpul practicii în întreprindere, în 

cazul în care sunt salariaţi ai acesteia. Personalul unei întreprinderi poate fi calificat sau necalificat şi poate 

avea 5 niveluri de calificare profesională. Primele trei niveluri sunt formate prin învăţământul preuniversitar, 

iar nivelurile 4 şi 5 sunt specifice învăţământului superior. Prin aplicarea deciziilor Comisiei Europene 

privind formarea continuă a adulţilor, sunt delimitate 8 niveluri de calificare profesională. Prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1246 din 6 decembrie 2001, privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin 

învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională -, la art. 1 se precizează: în învăţământul 

preuniversitar, organizat prin şcoala profesională, şcoala de ucenici, liceu - filiera tehnologică şi vocaţională 

- , şcoala postliceală şi şcoala de maiştri, se certifică nivelurile de calificare cuprinse în figura . 

 



 

► Muncitorii reprezintă categoria cea mai numeroasă dintr-o întreprindere. în funcţie de rolul pe care-l 

îndeplinesc în activitatea întreprinderii, aceştia pot fi:  

- muncitori direct productivi, care acţionează direct asupra obiectelor muncii, cu ajutorul maşinilor, 

uneltelor, instalaţiilor pe care le utilizează; aceştia pot fi: lăcătuşi, strungari, muncitori care se ocupă cu 

întreţinerea utilajelor, muncitorii care realizează piese de schimb;  

- muncitorii indirect productivi (auxiliari), care acţionează indirect asupra obiectelor muncii, deplasându-le 

în diverse locuri în vederea conservării, prelucrării sau livrării lor; aceştia pot fi: muncitori care efectuează 

transportul intern al obiectelor muncii, cei care efectuează recepţia materiilor prime în depozite, lucrători din 

activităţile de întreţinere şi reparaţii etc.  

► Personalul operativ este întâlnit în transporturi, telecomunicaţii şi comerţ şi cuprinde: impiegaţi, 

conductori, controlori de bilete, casieri, telefonişti etc.  

► Personalul cu funcţii de execuţie şi conducere cuprinde trei categorii de salariaţi, care se grupează, după 

nivelul de pregătire şi locul de muncă, după cum urmează.  

1. Personal cu funcţii de execuţie:  

a) pentru activităţi administrative (dactilografe, funcţionari etc.) şi pentru activităţi de specialitate 

(tehnicieni, contabili etc), având pregătire liceală sau postliceală;  

b) maiştri;  

c) personal cu pregătire superioară (ingineri, economişti, chimişti etc);  

d) personal cu funcţie în activităţile de întreţinere, pază şi pompieri.  

2. Personal cu funcţii de conducere în compartimentele funcţionale de producţie, cercetare, proiectare (şefi 

de birouri sau servicii, şefi de secţie, şefi de laborator).  

3. Personal cu funcţii în conducerea întreprinderii (director general, director adjunct, inginer-şef etc).  

Totalitatea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce revin permanent şi în mod organizat unui 

salariat pentru realizarea obiectivelor sale profesionale formează postul.  

Numărul posturilor este egal cu numărul locurilor de muncă.  

Prezentarea detaliată a tuturor elementelor caracteristice unui post este cuprinsă în documentul intitulat Fişa 

postului. 


