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DREPTUL MUNCII
Particularitati privind evaluarea functionarului public din
administratia publica centrala
Extras din articolul cu acelasi nume publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 6/2015. Autor: Lect. dr.
Alexandra Patricia BRAICA
Daca dupa ani de experienta acumulata in domeniu, pot afirma cu elocinta ca resursele umane reprezinta
coloana vertebrala a organizatiei, nu putem sa nu remarcam astazi, ca o importanta amenintare din sectorul public e nivelul unor
standarde etice, morale, dar si profesionale ale functionarilor publici. In situatia in care functionarii publici adopta o conduita
corespunzatoare categoriei pe care ei o reprezinta, consideram ca ar fi necesar un echilibru mai bun intre o evaluare obiectiva, realista si
motivare sub toate aspectele in care aceasta se poate realiza. Chiar daca exista o problema reala privind salarizarea, s-ar putea sa ne
regasim intr-un cerc vicios al evaluarii cvasiunanime la maximum de punctaj si obtinerea de beneficii sensibil egale si relativ mici pentru
majoritatea persoanelor aflate in aceasta categorie. ...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Masoara si creste valoarea afacerii tale!
Cautati sa aveti mai multa libertate personala si o afacere mai valoroasa?
Ati demarat o afacere pentru mai multa libertate. Detineti propria companie pentru a avea libertatea de a lucra
cand vreti si de unde vreti, de a lucra cu cine vreti si pentru cine vreti, pe scurt libertatea de a castiga ceea ce
meritati. Stim ca in realitate acest ideal ramane doar un vis greu de indeplinit pentru multi intreprinzatori.
De fapt, s-ar putea sa fiti chiar prinsi in capcana afacerii dumneavoastra, pentru ca:
- cunoasteti cel mai bine din firma domeniul de activitate;
- clientii doresc sa discute cu dumneavoastra personal;
- sunteti implicati in construirea sau crearea a ceea ce vindeti;
- si sunteti cel mai bun vanzator din firma.
Seminarul la care va invitam va prezinta pasii practici si realizabili pe care trebuie sa-i faceti pentru a va indeplini viziunea.
Primiti recomandari si opinii valoroase din partea unei echipe inovatoare de consultanti in management, iar evenimentul include discutii de
grup concentrate pe actiunile pe care le veti intreprinde.
...mai multe detalii si inscrieri la seminar aici

FILM DE WEEK-END
The Judge – Judecatorul
Defend your honor.
Judecatorul este actorul principal in majoritatea sistemelor judiciare. Responsabilitatile cu care este
investit un judecator devin mai importante decat persoana in sine. Bineinteles, pornim de la prezumtia ca
judecatorul este un reper moral pentru intreaga societate, iar cunostintele de specialitate acumulate si aplicate nu fac
decat sa contributie la infaptuirea actului de justitie in manierea cea mai pozitiva posibila.
The Judge, in regia lui David Dobkin, constituie un exemplu de productie juridica contemporana de exceptie care
imbina latura umana a profesiei cu rigorile pe care legea le impune.
...citeste articolul si comenteaza pe
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