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Valorile angajaţilor români
Care sunt valorile centrale, împărtăşite de majoritatea angajaţilor români?
Care sunt valorile ideale ale majorităţii angajaţilor români?
Care sunt valorile structurale, latente care ordonează şi ierarhizează sistemul nostru de valori?

Studiul Valorile angajaţilor români a fost realizat de compania de consultanţă şi training Result 
Development în perioada 2011-2012 pe un eşantion de 1481 de participanţi din toată ţara
(peste 92% fiind cu studii superioare şi peste 80% cu statut de angajaţi).

Metoda de cercetare a constat în evaluarea importanţei a 40 de valori atât pentru sine, cât şi
pentru ceilalţi români, pe o scală de la 1 la 7.



Valori atribuite sinelui



Valori atribuite sinelui
- Principalele valori atribuite sinelui sunt:

❑confidenţialitatea, 

❑schimbarea, 

❑relaţiile de calitate, 

❑dezvoltarea personală, 

❑onestitatea, 

❑persistenţa în muncă, 

❑colaborarea cu ceilalţi, 

❑competenţa, 

❑implicarea, 

❑prietenia

❑loialitatea.

- Aceste 11 valori sunt cele mai dezirabile pentru marea majoritate a participanţilor la cercetare.

În acelaşi timp, aceste valori reflectă o diferenţă enormă dintre sine şi ceilalţi, fiind puternic atribuite sinelui şi puţin atribuite ”românilor”. 

Cu alte cuvinte, aceste valori evidenţiază ruptura dintre români, explică imposibilitatea colaborării şi lipsa unui proiect de construit împreună.



Valorile centrale ale angajaților români



Valorile centrale ale angajaților români
Valorile centrale ale angajaţilor români împărtăşite în cea mai mare măsură de sine şi de ceilalţi
sunt: câştigul financiar, puterea, recunoaşterea celorlalţi, faima, avansarea, libertatea, liniştea
şi competiţia.
Valorile centrale ne arată faptul că majoritatea angajaţilor români împărtăşesc valorile
personale, de realizare a sinelui şi mai puţin valorile morale şi de realizare prin muncă. Cu alte
cuvinte, sunt puternic preţuite valorile legate de „cine sunt eu” şi mai puţin cele legate de „ceea
ce fac eu”.
Valorile centrale ale românilor, împărtăşite în cea mai mare măsură de către sine şi de către
români (ceilalţi), sunt o fotografie a modelului cultural-comportamental românesc actual, a ceea
ce se vede de departe. 

Valorile centrale explică ceea ce se întâmplă acum în societatea românească, orientările, 
preferinţele, interesele majorităţii românilor, standardele şi normele larg răspândite. Măsura
importanţei şi a semnificaţiei pentru majoritatea românilor, direcţia principală la care aderă pe
termen scurt, este o funcţie directă a valorilor centrale româneşti.



Concluzii
Care este direcţia impusă de valorile centrale ale românilor? Direcția impusă de valorile centrale ale majorităţii
românilor este formată din: câştigul financiar; puterea, autoritatea; recunoaşterea celorlalţi; renumele, faima; 
avansarea, promovarea; libertatea; siguranţa, liniştea; competiţia, concurenţa.
Prima concluzie, în explorarea acestor opt valori împărtăşite de sine şi de români, este direcţia clară a majorităţii
românilor împotriva celorlalţi români şi nu construcţia împreună cu ei.
A doua concluzie în analiza valorilor centrale ale românilor descifrează o parte dintre sensibilităţile şi
vulnerabilităţile sinelui, problematica încrederii şi mulţumirii de sine. Această concluzie responsabilizează
propriul nostru sine.
A treia concluzie pe care o desprindem din investigarea valorilor centrale este lipsa lor de coerenţă temporală şi
a patra – lipsa lor de moralitate. 

Astfel, toate aceste opt valori centrale sunt puternic ancorate în prezent şi nu implică legătura cu trecutul
(tradiţia) şi nici cu viitorul, realizarea a ceva durabil. Absenţa moralităţii din spaţiul comun, împărtăşit de mulţi
dintre români, completează imaginea despre ceea ce este central şi important în modelul cultural românesc
actual.
În opinia noastră, direcţiile impuse de aceste valori centrale ne semnalează un model cultural specific românesc, 
puternic centrat pe propria persoană, pe acum, uitând de trecut şi fără viitor. Un model cultural centrat pe
recunoaşterea valorii personale prin bani, putere, faimă etc.
Cu alte cuvinte, adevărata valoare a majorităţii românilor este plină de sine, de eu


