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Vechi şi nou în 
managementul  
talentelor
În dezvoltarea profesională a 
aNgajaŢiloR, Şi a taleNteloR îN mod 
special, Nu mai voRbim doaR despRe 
ÎmbunătăŢiRea competeNŢeloR. e Nevoie la 
fel de mult de dezvoltare personală.

Se vorbeşte mult de managementul talentelor. Ce înseamnă, cum identificăm 
talentele în afara organizaţiei, cum îi atragem, cum îi identificăm în interior, cum 
îi dezvoltăm, cum îi ţinem interesaţi şi performanţi, cum, într-un final, îi promovăm 
şi le dăm oportunitatea de a creşte alte talente la rândul lor. În cartea „The War 
For Talent”, autorii Michaels, Handfield-Jones şi Axelrod oferă o abordare directă 
asupra evaluării performanţei pentru a putea întări organizaţia cu cele mai bune 
talente. Să ne întărim baza de talente prin: investiţia în jucătorii de tip A (cei mai 
buni 10-20%), dezvoltarea jucătorilor B (cei aflaţi între 60-70%), şi acţionând 
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decisiv asupra jucătorilor C (cei 10-20% de jos). Nu e vorba de a judeca oamenii, 
mai spun autorii, este vorba de a face o fotografie asupra situaţiei actuale şi a 
evalua punctele tari ale acestor oameni. După această identificare, vine partea 
în care, dialogul cu fiecare din jucători ne permite să conducem nivelul său de 
performanţă într-o direcţie unde putem să aliniem nevoile personale la cele ale 
organizaţiei. Abordarea se referă la:
1. A avea grijă şi a plasa strategic cele mai bune talente (top 20); 
2. A provoca talentele de nivel mediu ca acestea să crească; 
3. A decide asupra rolului pe care cei mai puţini talentaţi îl pot avea în organizaţie. 
De aici începe construcţia unora dintre procesele de resurse umane referitoare la 
managementul talentelor: managementul performanţei, planul de carieră, planul 
de succesiune şi de leadership, mobilitate internă, managementul obiectivelor, 
raportarea, evaluarea, planificarea resurselor umane, re-analiza talentelor. Sună bine 
şi frumos teoria. Şi, din fericire, până acum câtva timp aceste teorii clasice susţineau 
practica destul de bine. Am întâlnit oameni talentaţi care au avut răbdare şi au urmat 
cu perseverenţă planul lor de carieră timp 7-8 ani pentru a fi promovaţi. Oameni 
de vânzări care chiar înainte de a fi manageri zonali au învăţat să facă strategie şi 
mentoring, de exemplu. Am întâlnit şi oameni care nu au putut urma un astfel de 
traseu, care după 2 ani au plecat în altă organizaţie pe două trepte mai sus. Şi care, 
talentaţi fiind, au avut succes fără a avea neapărat un plan de carieră. 

Ce face diferenţa? Şi, nu în ultimul rând, ce (încă) mai funcţionează în 
managementul talentelor? 
Eu definesc talentul ca fiind acea calitate „adormită” sau nedescoperită care 
ar putea fi accesată în viitor. Un indicator al capacităţii de a învăţa, precum viteza 
cu care o persoană se adaptează noilor provocări. De aceea, din punctul meu de 
vedere, talentul în faza de identificare se leagă de performanţa actuală, doar în 
măsura în care partea „nedescoperită” a fost dezvoltată şi a contribuit la modul în 
care un angajat îşi atinge obiectivele. Aşadar, rămâne provocarea: Cum descoperim 

talentele? Şi ce facem cu ele?
Pe la începutul carierei mele în resurse 
umane am întâlnit o situaţie pe care 
atunci nu mi-o puteam explica. R.S. era 
de 4 ani asistentă de marketing, şi îşi 
dorea să fie Manager de produs. R.S. 
era dornică să crească în acest domeniu 
şi investea singură în dezvoltarea ei în 
marketing, era pasionată şi creativă. 
Doar pentru faptul că nu avea anumite 
studii de specialitate specifice industriei 
unde activa compania, procedurile 
centralizate de resurse umane nu 
îi permiteau accesul la un plan de 
dezvoltare în acel sens. A plecat într-o 
companie mică pe post de manager 
marketing şi a avut succes în acel rol. 
Şi astăzi, după alţi câţiva ani, continuă 
pe acelaşi drum. Am mai întâlnit oameni 
ca R.S. care nu au avut răbdare, nu 
s-au simţit înţeleşi şi sprijiniţi, ghidaţi, 
şi cărora printre altele viziunea 
organizaţiei nu le spunea mare lucru 
pentru că era o chestie abstractă care 
de fapt părea să ignore nevoile propriilor 
angajaţi. Astfel de angajaţi sunt uneori 
dificili din punctul de vedere al acestor 
organizaţii, nu pot fi „standardizaţi” în 
procese tipice, nu aşteaptă în ritmul 
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organizaţiei pentru că au propriul ritm, au valori şi credinţe puternice, iar uneori au 
nevoie de spaţiu pentru a-şi manifesta această creativitate. Îmi doresc oameni ca 
R.S. în organizaţie. Oameni care caută excelenţa fără să aştepte ca organizaţia să 
le contureze planuri de carieră. Oameni pasionaţi de ceea ce fac, chiar dacă la un 
moment dat, jobul pe care îl au este sub potenţialul lor. Oameni cu pasiune pentru 

viaţă în general. Sunt cei care dau puţin mai mult decât li se cere, care caută să facă 
bine în jur, chiar în afara jobului lor. Oameni care creează relaţii excelente peste tot 
pe unde ajung, care fac altora ceea ce îşi doresc să li se întâmple lor. Aceşti oameni 
talentaţi caută armonia, nu neapărat competiţia, şi dau dovadă de curaj. Nu le e frică 
să greşească. Au o curiozitate de nestăvilit şi transformă orice experienţă într-o lecţie 
din care învaţă ceva.
Să presupunem că ne aflăm printre norocoşii care au astfel de talente în organizaţie. 
Ce facem cu ele? La prima vedere par a fi o mare „belea”. Numai că de aceste 
talente depinde viitorul organizaţiei, şi pot deveni cei care trag după ei schimbarea 
de atitudine şi la restul colegilor lor. Dacă sunt sprijiniţi. 
Vorbim mult de criză în ultima vreme. De fapt, criza se află în mintea noastră, 
este doar o altă normalitate a economiei, cu alte principii de funcţionare. 
Această nouă normalitate se caracterizează prin viteză, schimbări radicale şi 
rapide, focus pe calitatea produselor şi serviciilor mai mult ca înainte, clienţi 
extrem de exigenţi, lipsă de lichidităţi. Această viteză din piaţă se reflectă şi 
asupra proceselor din interiorul organizaţiilor. Nu ne mai putem permite să avem 
procese şi proceduri greoaie şi complexe, deşi sistemul trebuie în continuare să 
fie coordonat. În dezvoltarea profesională a angajaţilor, şi a talentelor în mod 
special, nu mai vorbim doar despre îmbunătăţirea competenţelor. E nevoie la 
fel de mult de dezvoltare personală, pentru că acum avem nevoie ca angajaţii 
să manifeste adaptabilitate şi flexibilitate interioară, să aibă abilitatea de a 
depăşi obstacolele şi a găsi resursele interioare, capacitatea de a merge mai 
departe, deşi totul pare a fi împotrivă, să aibe curaj. Toate acestea înseamnă 
lucrul profund pe nivele neurologice (în limbaj de programare neuro-lingvistică), 
adică: mediu (unde mă aflu?), comportament (ce fac?), abilităţi (cum fac?), 
sisteme de convingeri şi valori (e important pentru mine când fac ceva), 
identitate (cine sunt când fac?), şi, de ce nu, chiar nivel spiritual (care este 
sensul meu pentru care fac?).
Dacă pe nivelul de mediu, trainingul clasic funcţionează încă cu succes, pe celelalte 
niveluri avem nevoie de alte instrumente. Din ce în ce mai mult funcţionează 
coachingul. În special talentele au nevoie de această interacţiune 1 la 1. Deja multe 
organizaţii au programe de coaching orientat pe obiective, însă am constatat că nu 
este nici pe departe suficient. Din ce în ce mai mult întâlnesc oameni care manifestă 
blocaje interioare pentru care nu-şi pot atinge un anumit obiectiv comportamental, 

sau care caută un ghid pentru a afla 
care este scopul lor în viaţă în sensul 
misiunii personale. Ceea ce înseamnă 
mult mai mult decât jobul din „acest 
moment” şi „din această organizaţie”. 
De asemenea, sunt talente care caută 
un nou loc de muncă pentru că sistemul 
lor de convingeri şi valori intră în conflict 
cu ceea ce pare a fi sistemul de valori 
al organizaţiei, aşa cum a ajuns acesta 
la ei. Nu mai caută neapărat un loc de 
muncă pentru că nu se înţeleg cu şeful 
(motivul principal de plecare până nu de 
mult), ci pentru că, uneori, făcând bine 
pentru alţii primesc înapoi altceva, nu 
„mulţumesc”.
Astăzi talentele sunt atât de diferite, 
încât un plan de carieră clasic reprezintă, 
poate, doar un început bun. Mai departe 
depinde de HR cum reuşeşte să creeze 
un parteneriat cu managementul pentru 
a putea dezvolta, la nivel individual, 
talentele pe care organizaţia le are. 
Programele de mentoring pot funcţiona 
pe partea de competenţe profesionale, 
dar fără coaching intern pentru talentele 
junioare şi în dezvoltare şi coaching 
extern pentru senior management, 
deja nu mai putem vorbi de dezvoltare. 
Şi, spre deosebire de acum câtva timp, 
nu mai putem separa life coaching-ul 
de executive coaching în programele 
organizaţionale. De asemenea, este 
foarte posibil ca să fie nevoie şi de ceea 
ce eu numesc „spiritual coaching”. ■ 

« să presupunem că ne aflăm printre 
norocoŞii care au talente În organizaŢie. 
ce facem cu ele? la pRima vedeRe paR 
a fi o mare „belea”. numai că de aceste 
talente depinde viitorul organizaŢiei, Şi pot 
deveni cei care trag după ei schimbarea de 
atitudine Şi la restul colegilor lor. dacă 
sunt sprijiniŢi. »
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