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Rezumat  

Importanța conceptului de cultură organizațională este subliniată de marile companii ce 

depun eforturi considerabile pentru a construi și menține o cultură organizațională 

performantă: de la recrutare, felul în care este organizat mediul de lucru, interacțiunea 

angajaților, până la implicarea acestora în luarea deciziilor. Scopul prezentului studiu îl 

reprezintă identificarea și analiza elementelor de cultură organizațională în cadrul a două 

companii multinaționale pe baza modelului culturii organizaționale elaborat de Hofstede. În 

cercetare s-a utilizat chestionarul propus de Hofstede pentru a identifica și studia elementele 

de specificitate culturală din cadrul a două companii multinaționale din Iași, pe un eșantion 

de 122 de angajați proveniți din cele două organizații. Rezultatele cercetării arată că firmele 

au culturi organizaționale asemănătoare, evidențiindu-se, însă, diferențe în modul în care 

indivizii se identifică cu organizația sau cu felul muncii și în ceea ce privește intensitatea 

controlului exercitat de superiori. Cu toate acestea, prezentul studiu evidențiază influența 

culturii naționale și a valorilor angajaților asupra culturii organizaționale a celor două 

companii analizate. 

1. Introducere  

Companiile către care ne uităm de fiecare dată când căutăm repere de performanță în 

organizații au început să valorizeze atât de mult resursa umană și rolul pe care aceasta și 

cultura organizațională îl joacă în succesul organizației, încât, atunci când recrutează, pun 

mai mult accent pe compatibilitatea dintre valorile individului și cele ale organizației, decât 

pe studiile, experiența sau aptitudinile pe care acel individ le are. 

Conceptul de cultură joacă un rol deosebit de important în cadrul organizațiilor. O 

companie își transmite cultura organizațională prin numele organizației, modul în care 

aceasta își promovează imaginea, locația și aranjarea mobilierului din sediu. Fiecare 

organizație, indiferent de mărimea și domeniul de activitate, are o cultură organizațională 

proprie, care depinde de modul de abordare a problemelor și de practicile manageriale. 

Cultura organizațională reflectă mixul personalităților și al stilurilor de leadership, punându-

și amprenta asupra modului în care vor fi realizate lucrurile, se vor efectua schimbările, se va 

manifesta personalitatea organizațională și climatul social. MacQueen (2019) consideră 

cultura ca fiind ideologia organizației, iar T. Peters și R. Waterman (2011) apreciază că ea 

este rezultatul efortului managerilor de orientare a personalului în „spiritul unei prestații 
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excelente“. Datorită faptului că o organizație își desfășoară activitatea într-un spațiu național 

sau multinațional, în care personalul are o anumită specificitate din punct de vedere al 

valorilor sociale, religioase sau estetice, cultura organizațională este puternic influențată de 

cultura națională a individului. 

Conform opiniilor exprimate de Hofstede (2010), culturile naționale diferă îndeosebi 

din punct de vedere al valorilor, în timp ce culturile organizaționale sunt specifice prin 

practicile folosite, care sunt cele mai vizibile părți ale culturii. Astfel, este de dorit ca valorile 

fondatorilor și ale liderilor importanți să devină practici și modele pentru ceilalți membri ai 

organizației. Datorită acestui fapt, cultura mai poate fi definită și ca un sistem de valori-cheie, 

de concepții, modalități de înțelegere și norme stabilite pentru membrii unei organizații.  

Valorile sunt definite ca fiind concepții sau maniere de interpretare a ceea ce este 

bine, adevărat sau de dorit pentru o organizație. Valorile permit formularea standardelor 

privind căile de acțiune posibile și modul în care vor fi judecate. Pentru a deveni operaționale 

este necesar ca valorile să fie convertite în norme clare pentru toți angajații, practice și posibil 

de aplicat în activitatea curentă (Bohannan și Glazer, 1988). 

Normele sunt reguli de conduită prin care se descriu ce ar trebui făcut în diferite 

situații organizaționale. Valorile sunt principii mai generale și adesea este nevoie ca acestea 

să fie interpretate pentru a le aplica la situații specifice. În timp ce normele sunt instrumente 

clare care ghidează interacțiunea organizațională, valorile servesc la alegerea modelelor 

alternative de acțiune (Bohannan și Glazer, 1988).  

Cultura organizațională a devenit un stâlp al managementului organizațiilor, mulți 

consultanți sugerând că aceasta este un factor determinant pentru succesul companiei. 

Cercetătorii din domeniul managementului au atras atenția asupra impactului pe care cultura 

organizațională l-ar putea avea asupra eficacității organizației și au solicitat o creștere a 

atenției acordate culturii organizaționale. Unii autori precum Schein (2010) prezintă cultura 

organizațională ca fiind implicarea valorilor comunicate, dar nu fac distincție clară între 

valorile liderilor acestor organizații și valorile celorlalți membri ai organizației. Hofstede 

(2010) definește cultura organizațională ca fiind „programarea colectivă a modului de gândire 

prin care membrii unei organizații se deosebesc de cei ai altei organizații“. El argumentează 

că valorile fondatorilor și ale celorlalți membri ai organizației au un rol însemnat, dar modul 

în care aceste culturi afectează gândirea membrilor obișnuiți ai acestor organizații va fi 

determinat de practicile adoptate. 

2. Analiza literaturii de specialitate 

Dimensiunile modelului propus de Hofstede 

Investigând cu mijloace specifice cercetării sociologice sistemul de valori și climatul 

organizațional ale unor firme din Olanda și Danemarca, Hofstede a pus în evidență șase 

dimensiuni ale culturii care diferențiau semnificativ unitățile analizate. Dimensiunile culturii 

organizaționale, conform opiniilor lui Hofstede, au un caracter descriptiv și nu unul 

prescriptiv, nicio poziție nefiind bună sau rea. Ceea ce este bun sau rău depinde de fiecare 

caz, de abordarea managementului cu privire la situațiile apărute, precum și de valorile ce îi 

definesc pe cei dintr-o anumită organizație. 

Cel mai influent model utilizat de cercetătorii din domeniul managementului și care a 

stat la baza majorității analizelor culturii organizaționale este modelul Hofstede. Deși, cel mai 

bine remarcat pentru lucrările sale inovatoare privind dimensiunile culturii naționale, 

Hofstede a identificat, de asemenea, șase dimensiuni ale culturii organizaționale care pot fi 

utilizate în definirea stilului de management al unei organizații (Hofstede, 2010): 
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Orientarea spre proces vs. Orientarea spre rezultate 

Această dimensiune vizează focalizarea atenției asupra mijloacelor utilizate sau 

asupra obiectivelor urmărite, scopul final fiind eficientizarea proceselor ce au loc în cadrul 

companiei. În primul caz, în culturile orientate spre proces se poate evidenția rutina 

organizațională și faptul că zilele de lucru nu se deosebesc între ele din punct de vedere al 

activităților desfășurate. Efortul depus la locul de muncă este unul mediu, iar riscul este evitat 

de fiecare individ în parte.  

În ceea ce privește culturile orientate spre rezultate, cercetările au arătat că angajații se 

simt confortabil în situații noi, iar efortul depus de aceștia este maxim ca urmare a faptului că 

fiecare zi vine cu o provocare nouă, care susține dezvoltarea lor profesională. Nu se poate 

preciza cu exactitate că un pol al dimensiunii acesteia este „bun” sau „rău”. Cu toate acestea, 

unele activități desfășurate de angajați necesită o cultură orientată spre proces, evidențiindu-

se utilitatea mediului de lucru rutinier, în vreme ce orientarea spre rezultate conduce la efecte 

mult mai bune pentru companie. 

Orientarea spre angajați vs. Orientarea spre muncă 

Această dimensiune a culturii organizaționale este legată în principal de filozofia de 

management practicată în organizație în raport cu sarcinile sau aspectele personale ale 

individului. Primul dintre poli vizează preocuparea pentru angajați și problemele lor, iar 

celălalt pentru realizarea sarcinilor de la locul de muncă. Într-o cultură orientată spre angajați, 

oamenii simt că problemele lor sunt luate în considerare, iar organizația contribuie la starea 

lor psihică. De asemenea, deciziile importante sunt luate de grupuri sau comitete pentru a se 

asigura de faptul că hotărârile aduc un beneficiu real angajaților și sunt compatibile cu 

nevoile lor.  

În culturile orientate spre muncă, angajații simt o presiune continuă pentru a-și 

îmbunătăți munca și concluzionează că organizația este interesată doar de obținerea 

rezultatelor favorabile și îndeplinirea unor indicatori financiari. De asemenea, aceștia 

consideră că organizația nu pune accent pe bunăstarea de la locul de muncă și pe cea din viața 

privată a indivizilor.  

Abordarea parohială vs. Abordarea profesională 

Această dimensiune ia în calcul faptul că angajații se pot identifica cu organizația din 

care fac parte sau cu felul muncii pe care îl prestează în organizație. În cadrul abordării 

parohiale, membrii organizației simt că normele organizației determină comportamentul atât 

la serviciu, cât și acasă. Totodată, aceștia consideră că organizația realizează selecția 

resurselor umane luând în calcul condițiile sociale și familiale ale candidatului la fel de mult 

precum competențele profesionale.  

Membrii organizației cu o abordare profesională consideră viața lor personală ca un 

factor independent de competențele de la locul de muncă. Viitorul este planificat de către 

individ, spre deosebire de abordarea parohială în care se consideră că organizația va anticipa 

viitorul pentru angajații săi. Alegerea unui tip de abordare sau aderarea la unul depinde de 

nivelul de educație al membrilor organizației, observându-se că organizațiile parohiale tind să 

aibă angajați cu o educație mai puțin formală.  

Sistem închis vs. Sistem deschis 

Aceste dimensiuni vizează relațiile și atitudinea pe care organizația le are față de noii 

veniți și indivizii din afara ei. Angajații din organizațiile adepte ale sistemului deschis simt că 

organizația, precum și membrii acesteia sunt deschiși la nou și la cei din mediul extern. Orice 
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persoană venită din afara companiei își găsește cu ușurință locul în organizației, iar procesul 

de adaptare al noilor veniți este unul de scurtă durată și ușor.  

Pe de altă parte, sistemul închis este dominat de oameni închiși și secretoși, cu 

tendința de a exista grupuri mici în organizație, care pot accepta cu greu noi membri. 

Angajații se adaptează cu greu în organizație, climatul intern fiind unul rece și distant. Într-un 

sistem închis, relațiile construite la locul de muncă nu durează o perioadă lungă de timp și 

sunt dominate de neîncredere și se pot încheia oricând fără un motiv întemeiat. 

Control redus vs. Control intens 

Prin intermediul acestei dimensiuni Hofstede evidențiază gradul de structurare al 

comportamentelor din organizație. Angajații din companiile cu un control redus consideră că 

nimeni nu se gândește la costuri, programarea sarcinilor este realizată superficial, iar climatul 

de lucru este unul mult prea destins. 

Angajații care fac parte dintr-o companie cu o cultura bazată pe un control intens 

descriu faptul că organizația este focusată pe costuri și pe respectarea agendei de lucru, se 

pune accent pe punctualitate și pe seriozitate. Un sistem bazat pe control intens este asociat 

unor coduri nescrise stricte în ceea ce privește comportamentul membrilor și vestimentația 

acestora. În timp ce în culturile cu un control redus angajații adoptă un cod vestimentar care 

să îi reprezinte, în culturile cu un control intens pot fi întâlniți indivizi care adoptă o 

vestimentație sobră, care inspiră seriozitate.  

Orientarea pragmatică vs. Orientarea normativă 

În cadrul acestei dimensiuni accentul este pus pe orientarea față de clienți. Orientarea 

pragmatică presupune ca organizația să fie orientată spre piață și pe îndeplinirea cerințelor 

clienților, rezultatele fiind mult mai importante decât respectarea procedurilor. interne. În 

orientarea normativă companiile se bazează pe reguli pentru a-și realiza sarcinile și acestea 

nu pot fi ignorate. De asemenea, standardele organizației sunt foarte ridicate, respectându-se 

etica afacerilor și punându-se accent pe un comportament onest al angajaților.  

Fiecare dintre dimensiunile descrise anterior presupune două caracteristici opuse, 

cultura organizațiilor putându-se înclina mai mult sau mai puțin înspre unul dintre polii 

dimensiunilor. Modelul realizat de Hofstede facilitează realizarea comparațiilor între culturile 

organizațiilor sau chiar între subculturile aceleiași organizații. 

Critici aduse modelului și argumente în favoarea acestuia  

Critici aduse modelului 

Activitatea inovatoare a lui Hofstede în domeniul culturii a oferit informații valoroase 

cu privire la stilurile de management și dinamica relațiilor interculturale. Cu toate acestea, 

constatările sale nu au fost lipsite de critici. Modelul lui Hofstede a fost criticat pe baza 

faptului că cele șase dimensiuni nu au furnizat suficiente informații despre diferențele 

culturale dintre companiile ce aparțin aceleiași culturi naționale (Jones, 2013). În această 

privință, Hofstede a fost de acord că analiza sa este prea restrânsă pentru a susține în mod 

credibil valabilitatea universală și recunoaște limitarea celor șase dimensiuni ale culturii 

organizaționale pe care le-a identificat. El sugerează că ar mai putea exista o dimensiune 

suplimentară față de cele amintite anterior, menționând că unele dimensiuni identificate ar 

putea fi mai puțin utile în analiza altor tipuri de organizații din alte țări (Jones, 2013).   

Søderberg și Holden (2002) arată că datele folosite de Hofstede în crearea 

dimensiunilor culturii organizaționale par să fi fost culese în urmă cu peste 30 de ani și, prin 
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urmare, nu mai sunt aplicabile lumii moderne. Ca răspuns la această critică, Hofstede (2010) 

a subliniat că o serie de articole și cercetări recente au confirmat concluziile sale.  

Modelul lui Hofstede este criticat, de asemenea, ca urmare a faptului că studiul a 

abordat modelul unei singure companii. Analiza lui Hofstede a presupus că o cultură 

organizațională unică (cea de la IBM) ar putea fi utilizată pentru a trage concluzii cu privire 

la toate culturile organizaționale din toată lumea (Jones, 2013). Valabilitatea dimensiunilor 

create de el a fost astfel pusă sub semnul întrebării, iar modelul său a fost considerat 

neexhaustiv, deoarece studiul s-a bazat pe datele colectate de la o singură companie, utilizând 

chestionare care nu au o bază academică. Criticii au argumentat că Hofstede nu a recunoscut 

diversitatea în analiza sa privind cultura IBM (Jones, 2013), ignorând literatura extensivă care 

sugera că într-o organizație există culturi multiple, divergente și în curs de dezvoltare.  

Argumente în favoarea modelului 

După ani de la publicarea analizei sale privind cultura organizațională, Hofstede a 

început să recunoască prezența diversității culturale în interiorul și între unitățile aceleiași 

organizații. Cu toate acestea, în ciuda sublinierii deficiențelor activității sale, acesta nu 

recunoaște erorile comise și limitele analizei sale. Acceptarea faptului că organizațiile au 

culturi multiple, spre deosebire de ipoteza sa inițială de a avea o cultură unică, pare să 

submineze o parte esențială a analizei sale. 

În ciuda acestor critici, munca lui Hofstede este larg recunoscută și utilizată de mulți 

experți și practicieni, datorită atributelor sale în principal atractive. Søderberg și Holden 

(2002) au observat că analiza privind cultura corporativă a fost replicată de mai multe ori 

decât alte studii care vizau aceeași arie de studiu. Mai mult, un număr de cercetători au 

reprodus studiul lui Hofstede, inclusiv Trompenaars și Hampden-Turner.  

Printre punctele forte care au permis utilizarea sa ca bază pentru majoritatea analizelor 

de cercetare se numără: 

Relevanța – Descoperirile lui Hofstede au avut loc într-un moment în care cultura 

organizației era foarte puțin cunoscută și managerii aveau nevoie de consultanță. Activitatea 

sa a oferit îndrumări managerilor care își extindeau afacerile în vreme ce culturile continuau 

să evolueze și să apară diferențele interculturale (Jones, 2013). 

Rigoare – Modelul Hofstede se bazează pe un concept riguros de cercetare cu date 

sistematice și se bazează pe o teorie coerentă, în care argumentele sunt susținute de exemple 

anterioare (Jones, 2013). 

Simplitate – Knudsen și Froholdt (2009) susțin că modelul lui Hofstede a rămas 

influent datorită modalității simple de a înțelege cultura companiei. Cele șase dimensiuni care 

definesc cultura organizațională au facilitat înțelegerea culturii corporative de către manageri 

și consultanți fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate. 

Precizie – Majoritatea reproducerilor efectuate de alți cercetători au confirmat 

constatările lui Hofstede. Activitatea sa rămâne esențială pentru punerea în aplicare a 

diferitelor sisteme în organizații, inclusiv performanța și dinamica grupurilor de lucru, 

stilurile de conducere și managementul participativ (Jones, 2013). 

3. Metodologia cercetării 

Scopul și obiectivele cercetării 

Scopul studiului îl reprezintă identificarea și analiza elementelor de cultură 

organizațională în cadrul a două companii multinaționale ce activează în externalizarea 

proceselor de business, pe baza modelului culturii organizaționale elaborat de Hofstede. Ca 
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urmare a respectării confidențialității datelor (cerută de companii), ne vom referi la 

organizațiile studiate drept compania X (de origine franceză) și compania Y (de origine 

americană). Pe baza rezultatelor se pot oferi informații relevante și actualizate, care să 

servească unor decizii manageriale viitoare în cadrul organizațional. 

Obiectivul studiului îl reprezintă analiza dimensiunilor cadrului cultural 

organizațional al celor două companii. În acest sens, ne propunem următoarele obiective 

specifice ale cercetării: 

 Analiza comparativă între elementele de cultura organizațională ale celor două companii 

considerate. 

 Analiza modului în care indivizii din cele două companii percep realitatea 

organizațională. 

 Analiza culturilor organizaționale ale celor două companii luate în considerare în funcție 

de caracteristicile care descriu eșantionul (vârstă, gen, vechime în muncă, studii). 

 Furnizarea de recomandări pentru managementul companiilor pe baza rezultatelor 

cercetării. 

Ipotezele cercetării 

În sprijinirea demersului cercetării și atingerii scopului și obiectivelor cercetării au 

fost stabilite șase ipoteze ce urmăresc analiza dimensiunilor culturilor organizaționale ale 

celor două companii. În acest sens, ca urmare a analizei elementelor teoretice din literatura de 

specialitate au fost stabilite următoarele ipoteze: 

 H1: Culturile celor două organizații favorizează mai degrabă orientarea spre proces în 

detrimentul orientării spre rezultate. 

 H2: În cadrul companiilor analizate mediul cultural organizațional favorizează orientarea 

către angajați. 

 H3: Nivelul studiilor indivizilor din cadrul celor două companii influențează percepția 

acestora cu privire la manifestarea elementelor de cultură organizațională pe dimensiunea 

abordare parohială vs. abordare personală. 

 H4: Atât în cadrul organizației X cât și în cadrul companiei Y angajații percep companiile 

ca având un sistem de tip deschis. 

 H5: Cultura organizațională a celor două organizații este caracterizată de un control 

redus.  

 H6: Angajații celor două companii consideră că organizațiile din care fac parte au culturi 

predominant pragmatice. 

Metode și instrumente 

Din punct de vedere metodologic, facem următoarele precizări: demersul este unul 

cantitativ, implicând culegerea datelor cu ajutorul chestionarului. Tehnica de culegere a 

datelor utilizată în prezenta cercetare o reprezintă ancheta, instrumentul fiind chestionarul. 

Studiul a fost efectuat pe baza unui chestionar realizat în conformitate cu modelul elaborat de 

Hofstede (Nica, Neștian și Iftimescu, 2014). Chestionarul a fost distribuit online  angajaților 

celor două companii. 

Rezultatele obținute în urma răspunsurilor oferite de angajații din cele două companii 

au fost analizate în programul de calcul tabelar Excel, determinând punctajul maxim alocat de 

respondenți  fiecărui element analizat. Totalul punctajului pentru o dimensiune s-a calculat 

însumând punctajele totale ale caracteristicilor A și B pentru acea dimensiune. Dacă 
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chestionarele au fost corect completate, punctajul total pentru fiecare dimensiune este egal cu 

10 x numărul de chestionare. Indicele de poziționare a culturii față de caracteristica ”A” a 

unei dimensiuni se calculează împărțind totalul punctajului caracteristicii A respective la 

totalul punctajului acelei dimensiuni. La fel se calculează și indicele de poziționare a culturii 

față de caracteristica ”B” a unei dimensiuni. Suma celor doi indici pentru o dimensiune 

trebuie să fie egală cu 100 (Nica et al., 2014). 

Structura chestionarului 

În cazul prezentului studiu, s-a aplicat un chestionar format din 10 de întrebări (șase 

vizând modelul propus de Hofstede și patru întrebări demografice care urmăresc analiza 

profilului demografic al angajaților celor două organizații: vârstă, vechime în companie, 

nivelul studiilor și genul), pentru a determina climatul organizațional a două companii ce 

activează în externalizarea proceselor de business. Chestionarul permite caracterizarea 

succintă a oricăror organizații, indiferent de obiectul de activitate. 

Instrumentul utilizat măsoară percepția respondenților cu privire la anumite situații ce 

pot fi întâlnite în companie și le cere acestora să distribuie 10 puncte pentru două situații 

opuse, observând în acest mod înspre ce pol al dimensiunii culturii organizaționale poate fi 

situată o companie. De asemenea, este de precizat faptul că pot exista situații în care 

răspunsurile să nu meargă către un anumit pol al dimensiunii, ci pot prezenta caracteristici ale 

ambelor dimensiuni, într-un mod aproape egal.  

Angajați celor două organizații fost rugați să răspundă la chestionar într-un mod onest, 

fiecare răspuns reprezentând propria viziune despre modul în care se desfășoară activitățile, 

despre normele după care se ghidează sau modul în care sunt primiți noii angajați. 

Respondenților le-a fost adus la cunoștință obiectivul cercetării și faptul că datele furnizate 

vor fi anonime și nu vor fi utilizate în alt scop decât în cel menționat, prin intermediul 

descrierii aflate la începutul chestionarului.  

Organizațiile au fost selectate ca urmare a faptului că domeniul de activitate este 

comun. Un alt motiv este reprezentat de faptul că ambele companii au peste 100 de angajați. 

Decizia de a nu include o companie mică în studiu a fost motivată de faptul că în companiile 

mici sunt întâlnite subculturi puternice, în care comportamentul managerului este împrumutat 

de angajat sau îi determină modul de acțiune (MacQueen, 2019). Dacă ar fi fost utilizate 

datele extrase din companii mici, studiul ar fi reflectat mai mult atitudinea managerului decât 

cultura organizațională și valorile după care se ghidează angajații. Numărul de angajați al 

celor două companii fiind de 370 (compania X), respectiv 315 (compania Y). 

Angajații celor două companii au primit adresa online a chestionarului. Au fost 

completate 136 de chestionare (69 la compania X și 67 la compania Y), dintre care 122 au 

respectat regulile de completare, 14 fiind considerate nule.  

4. Rezultate și implicații 

În această secțiune sunt prezentate sistematic datele obținute pe baza chestionarului ce 

vizează analiza culturii organizaționale în cadrul celor două companii în care s-a efectuat 

studiul. De asemenea, această secțiune evidențiază modul în care răspunsurile angajaților din 

cele două companii reflectă percepția acestora cu privire la dimensiunile culturii organizației 

din care fac parte. 

În tabelul următor este evidențiat profilul demografic al respondenților celor două 

companii.  
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Tabel 1. Caracteristicile demografice ale respondenților 

Caracteristici individuale Compania X Compania Y 

Nr. de 

respondenți 

Procent Nr. de 

respondenți 

Procent 

Gen  
Masculin 10 16% 19 33 % 

Feminin 54 84% 39 67% 

Vârstă 

18-24 ani 43 67% 23 40% 

25-34 ani 19 30% 30 52% 

35-44 ani 2 3% 5 8% 

45-54 ani 0 - 0 - 

55 si peste 0 - 0 - 

Vechimea în 

organizație 

< 1 an 17 27% 9 16% 

1-3 ani 44 69% 44 76% 

4-6 ani 3 4% 5 8% 

> 6 ani 0 - 0 - 

Nivelul studiilor 

Liceale 0 - 0 - 

Postliceale 7 11% 13 22% 

Universitare 55 86% 44 76% 

Postuniversitare 0 - 0 - 

Doctorat 2 3% 1 2% 

Total respondenți  64  58  

Pe baza răspunsurilor angajaților din cele două companii este evidențiat faptul că mai 

bine de jumătate dintre aceștia au vârsta cuprinsă între 18 - 24 ani. De asemenea, ponderea 

persoanelor de gen feminin este mult mai ridicată în cazul ambelor organizații față de 

angajații de gen masculin. În ceea ce privește nivelul studiilor absolvite, majoritatea 

respondenților au studii universitare, iar vechimea angajaților din ambele organizații se 

încadrează preponderent între unu și trei ani. 

Dimensiunile culturilor organizaționale  

Angajaților celor două companii li s-a cerut să distribuie un număr de puncte către 

două afirmații, prin care să indice nivelul în care sunt de acord cu afirmațiile referitoare la 

dimensiunile culturale organizaționale regăsite la nivelul chestionarului. Suma punctelor 

distribuite nu poate depăși valoarea 10. 

Orientare spre proces vs. orientare spre rezultate 

Percepția angajaților celor două organizații cu privire la dimensiunea orientarea spre 

proces vs. orientarea spre rezultate este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 2. Orientare spre proces vs. orientare spre rezultate 

În organizația 

noastră: 

A. Oamenii au tendința să evite 

riscurile și depun un efort moderat în 

muncă, deoarece fiecare zi seamănă 

cu celelalte, activitatea fiind bazată 

mai mult pe rutină. 

B. Oamenii se simt confortabil în situații 

nefamiliare și depun un efort maxim în 

muncă, deoarece se așteaptă ca fiecare zi 

să aducă noi provocări și succese. 

Compania X 71 % 29% 

Compania Y 77% 23% 

Această dimensiune evidențiază preocuparea companiei pentru procese, rutină și 

respectarea unor pași în îndeplinirea sarcinilor sau preocuparea spre obținerea rezultatelor 
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dorite prin utilizarea unor metode și tehnici noi. În urma analizei rezultatelor, se poate 

observa că 71% dintre răspunsurile primite de la respondenții de la compania X înclină către 

orientarea spre proces și 77% dintre răspunsurile de la compania Y reflectă același tip de 

orientare în cadrul organizațional. Luând în calcul răspunsurile primite putem spune că 

ambele culturi sunt orientate spre proces, acest lucru resimțindu-se mai puternic de către 

angajații companiei Y.  

În organizațiile orientate spre proces angajații preferă să evite riscurile și să depună un 

efort limitat în realizarea sarcinilor. De asemenea, este prezentă rutina și zilele de lucru nu se 

deosebesc una de cealaltă prin situații noi și provocatoare. Un motiv pentru care cultura 

organizațională ar putea fi percepută de indivizi drept rutinieră este probabilitatea ca aceștia 

să simtă lipsa provocărilor de la locul de muncă, mai bine de 50% dintre cei care au răspuns 

la chestionar situându-se în categoria de vârstă 18-24 de ani. De asemenea, nivelul studiilor 

influențează modul în care angajații percep sarcinile de la lucru, Smith și Bond (1996) 

arătând prin intermediul cercetărilor efectuate că persoanele cu un nivel al studiilor scăzut 

(liceal sau gimnazial) preferă un loc de muncă cu sarcini bine definite, repetitive și simple. În 

cazul companiilor analizate, 81,14 % au studii universitare, ceea ce poate reflecta dorința 

respondenților de a experimenta situații noi și de a rezolva probleme complexe. 

Orientare spre angajat vs. orientare spre muncă 

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele privind percepția angajaților celor 

două companii referitor la cultura organizațională din care fac parte ca fiind orientată spre 

angajat sau spre muncă. 
Tabel 3. Orientare spre angajat vs. orientare spre muncă 

La noi: A. Organizația își asumă 

responsabilitatea pentru bunăstarea 

oamenilor săi, luând în considerare 

problemele personale ale acestora. 

B. Organizația este interesată doar 

de realizarea sarcinilor de muncă, nu 

și de bunăstarea personală și 

familială a oamenilor ei. 

Compania X 3% 97% 

Compania Y 5% 95% 

A doua dimensiune a modelului pune în contrast preocuparea organizației pentru 

angajați cu preocuparea organizației de a obține rezultate favorabile și îndeplinirea 

indicatorilor financiari.  

Respondenții companiei X au acordat 97% din punctaj către afirmația B, respectiv 

95% din punctaj a fost oferit pentru aceeași variantă de către angajații companiei Y. Ambele 

companii au culturi organizaționale orientate spre muncă, iar angajații simt o presiune 

constantă de a termina sarcinile care le-au fost alocate. Aceștia percep organizația ca fiind 

interesată doar de beneficiile aduse de munca pe care o prestează, nu și de bunăstarea 

angajatului sau a familiei sale. Această dimensiune corespunde celor două axe propuse de 

Grila Managerială a lui Blake și Mouton (1964). Punctul de vedere propus de cei doi 

cercetători este că preocuparea pentru angajați și preocuparea pentru rezultate sunt două 

dimensiuni independente ceea ce contrastează cu percepția lui Hofstede despre acest 

fenomen: o singură dimensiune cu două caracteristici opuse. 

Abordare parohială vs. abordare profesională 

Tabelul următor prezintă rezultatele răspunsurilor angajaților cu privire la modul în 

care aceștia  se identifică cu profesia lor sau cu organizația. 
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Tabel 4. Abordare parohială vs. abordare profesională 

În organizația 

noastră: 

A. Normele organizației ghidează 

comportamentul oamenilor atât la 

serviciu, cât și acasă. Angajarea se face 

ținând cont de competențele 

profesionale, precum și de nevoile 

sociale și familiale ale oamenilor.  

B. Oamenii consideră că viața lor 

particulară îi privește doar pe ei 

înșiși și cred că angajările trebuie 

făcute doar pe baza competențelor 

profesionale. 

Compania X 87 % 13% 

Compania Y 64% 36% 

A treia dimensiune ia în considerare faptul că indivizii se pot identifica cu organizația 

ori cu grupul organizațional din care fac parte, în cazul abordării parohiale sau cu felul 

muncii pe care pe care o prestează, în cazul abordării  profesionale. Respondenții de la 

ambele companii au propus variante de răspuns ce au înclinat către afirmația A, punctajele 

acordate acestei afirmații fiind oferite într-un număr mai însemnat de către angajații de la 

compania X (87%), în timp ce 64% din angajații de la compania Y s-au identificat cu aceeași 

afirmație. În cazul companiei Y, deși predomină elemente ale abordării parohiale, se resimt 

caracteristici ale abordării profesionale. Afirmația aleasă de către cei mai mulți dintre 

respondenți face trimitere la abordarea parohială. În cadrul acestei dimensiuni, normele 

organizației se răsfrâng în comportamentul angajaților atât în viața profesională, cât și în cea 

personală. Angajații consideră că în procesul de recrutare statutul social și familial al 

candidatului contează la fel de mult precum competențele profesionale. De asemenea, aceștia 

își asumă faptul că organizația va planifica activitățile și va anticipa viitorul pentru ei. 

Hofstede (2010) afirmă în studiul său că în organizațiile cu o cultură parohială, angajații au o 

educație mai puțin formală. Cu toate acestea, cea mai mare parte a angajaților care au 

completat chestionarul au studii universitare, afirmația lui Hofstede fiind infirmată în cadrul 

acestui studiu.  

Sistem deschis vs. sistem închis 

În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele cu privire la modul în care angajații 

X și Y percep culturile organizaționale din care fac parte ca având un sistem de tip deschis 

sau închis. 
Tabel 5. Sistem deschis vs. sistem închis 

La noi: A. Atât organizația, cât și membrii ei 

sunt deschiși față de noii veniți și față de 

străini; aproape oricine se poate integra 

ușor în organizație.  

B. Atât organizația, cât și membrii ei 

sunt închiși și secretoși, chiar și față 

de oamenii din interior; numai 

anumiți oameni se pot adapta în 

organizație. 

Compania X 79 % 21% 

Compania Y 71% 29% 

Această dimensiune descrie climatul de comunicare al organizației (Poole, 1985). În 

cazul ambelor companii analizate, punctaje crescute au fost acordate răspunsului A. În cazul 

companiei X, 79% dintre răspunsuri au mers către afirmația menționată anterior, în timp ce 

cei mai mulți dintre respondenții de la compania Y au acordat 71% dintre răspunsuri aceleiași 

afirmații. Într-o companie cu un sistem deschis angajații consideră că oricine este binevenit și 

că se poate adapta ușor la acel mediu.  Angajații noi au nevoie de doar câteva zile să se 

integreze în grup și să se simtă confortabil. Merton (1968) afirmă că în companiile care au o 

cultură organizațională deschisă cei mai mulți angajați au o vechime de la unu la trei ani, dar 

nu mai mult de cinci ani. Acest lucru este confirmat de rezultatele obținute în cadrul acestui 
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studiu privind parametrii socio-demografici, conform rezultatelor obținute, 72,13 % din 

angajații ambelor companii au o vechime de la unu la trei ani.  

Control redus vs.control intens 

În tabelul 6 sunt evidențiate rezultatele cercetării privind percepția angajaților celor 

două companii în care s-a efectuat studiul cu privire la gradul de structurare internă prezent în 

organizațiile din care fac parte. 
Tabel 6. Control redus vs. control intens 

În organizația 

noastră: 

A. Nu prea ne gândim la costuri, 

iar programarea ședințelor este 

menținută doar aproximativ.  

B. Preocuparea pentru costuri și 

respectarea cu punctualitate a întrunirilor 

programate sunt caracteristici importante 

ale mediului nostru de muncă. 

Compania X 72 % 28% 

Compania Y 38% 62% 

Dimensiunea aceasta este legată de gradul de structurare internă. În cazul acestei 

dimensiuni, respondenții acestui studiu au înclinat către afirmații diferite. Astfel că, în 

compania Y angajații simt că nivelul controlului este unul moderat, 62% dintre răspunsuri 

fiind oferite afirmației B. Pe de altă parte, în compania X controlul exercitat de manageri este 

unul redus, respondenții alegând să distribuie 72% dintre răspunsuri către afirmația A. Astfel, 

pe baza rezultatelor, este reflectat faptul că în compania Y mediul de lucru este unul în care 

accentul cade pe costuri, pe punctualitate și seriozitate, remarcile despre companie fiind 

făcute în afara orelor de muncă.Pe de altă parte, în compania X, controlul redus se manifestă 

prin faptul că managerii nu pun presiune pe angajați să se încadreze în anumite limite de cost, 

stabilirea orelor pentru întâlniri sau ședințe este aproximativă, climatul de lucru este unul 

relaxat, fiind permise glumele și îmbrăcămintea comodă.  

Orientare pragmatică vs. orientare normativă 

În tabelul 7 sunt prezentate răspunsurile angajaților cu privire la metodele utilizate de 

organizație în abordarea mediului și a clienților săi. 
Tabel 7. Orientare pragmatică vs. orientare normativă 

În organizația 

noastră: 

A. Cucerirea pieței prin îndeplinirea 

cerințelor clienților este mai importantă 

decât respectarea procedurilor 

organizaționale prevăzute.  

B. Cerințele clienților pot fi 

satisfăcute doar prin respectarea 

riguroasă a regulilor și procedurilor 

interne ale organizației. 

Compania X 83 % 17% 

Compania Y 86% 14% 

Ultima dimensiune a modelului culturii organizaționale propus de Hofstede valorifică 

orientarea spre client a companiei. Prima variabilă reflectă o companie focusată spre piață, în 

timp ce orientarea normativă se distinge prin membri ai organizației care își îndeplinesc 

sarcinile în strictă conformitate cu normele companiei. Ambele companii analizate au o 

orientare pragmatică, oferind un punctaj mai mare afirmației A. În ceea ce privește compania 

X, cei mai mulți dintre respondenți  (83%)  au considerat că situația prezentată la varianta A 

este cea mai des întâlnită în companie. Pe de altă parte, respondenții de la compania Y au 

acordat 86% din punctaj pentru răspunsul A al ultimei întrebări a chestionarului. Orientarea 

pragmatică a organizației evidențiază preocuparea organizației pentru îndeplinirea nevoilor 

clienților, rezultatele sunt mult mai importante decât a urma procedurile. Orientarea 

pragmatică a companiilor poate fi explicată și de faptul că 76% dintre respondenții acestui 

studiu sunt de gen feminin. În analiza culturii naționale Hofstede (2010) menționează faptul 
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că femeile sunt orientate spre cooperare și preferă să mențină armonia în relațiile pe care le 

au, ceea ce ar însemna în cazul companiilor analizate acordarea unei atenții deosebite 

managementului relațiilor cu clienții. 

Validarea ipotezelor  

În urma analizei rezultatelor obținute este relevat faptul că cele două companii 

analizate sunt orientate spre proces, ceea ce ne arată faptul că angajații preferă să respecte un 

set de reguli după care să se ghideze și care le influențează comportamentul. Astfel ipoteza 

H1:“Culturile celor două organizații favorizează mai degrabă orientarea spre proces în 

detrimentul orientării spre rezultate.” se validează. Angajaților din cele două companii li se 

oferă rareori feedback cu privire la nivelul de performanță. De regulă, acest lucru se întâmplă 

anual pentru a li se evalua activitatea per ansamblu, aspirațiile în cadrul companiei și se 

discută eventuale așteptări salariale. Prin acest tip de orientare, angajații evită să își asume 

riscurile legate de noi activități, iar angajamentele sunt acceptate, dar nu sunt respectate în 

totalitate, deoarece se urmărește minimizarea riscurilor.  Modul de comunicare utilizat de 

angajați nu se bazează pe contradicții sau opinii diferite pentru a evita apariția conflictelor. 

Ipoteza H2 conform căreia ”În cadrul companiilor analizate mediul cultural 

organizațional favorizează orientarea către angajați.” nu se validează. Rezultatele obținute 

indică faptul că atât compania X, cât și compania Y au un mediu cultural organizațional 

orientat spre muncă. Respingerea acestei ipoteze indică faptul că cele două companii exercită 

presiuni asupra angajaților pentru a-și îndeplini sarcinile într-un timp cât mai scurt și corect. 

Angajații care au un comportament activ exercitat prin implicare, au șanse de a promova în 

cadrul organizației. Managementul companiei este interesat doar de activitatea pe care o 

desfășoară angajații, iar cei care nu se adaptează la acest tip de abordare au o productivitate 

redusă care afectează compania. Prin exercitarea presiunilor asupra angajaților, apare o stare 

de teamă și stres prin care aceștia consideră că nu reușesc să se ridice la așteptările 

angajatorilor.  

În urma analizei răspunsurilor privind aspectele demografice și a celor privind 

dimensiunea abordare parohială vs. abordare personală, 16 % dintre respondenții care au 

acordat punctaj mai mare variantei A au absolvit studii postliceale, iar 70 % studii 

universitare. Pe de altă parte, respondenții care au acordat un punctaj mai mare variantei B au 

studii universitare 10%, iar 3,95% au doctoratul. Luând în calcul afirmația citată în capitolul 

anterior de către Smith și Bond (1996), ipoteza H3: “Nivelul studiilor indivizilor din cadrul 

celor două companii influențează percepția acestora cu privire la manifestarea elementelor de 

cultură organizațională pe dimensiunea abordare parohială vs. abordare personală.” nu se 

validează. Astfel, nivelul studiilor angajaților celor două organizații nu influențează percepția 

respondenților cu privire la elementele de cultură organizațională. Mai bine din jumătate 

dintre angajații cu studii superioare consideră că normele organizaționale ghidează 

comportamentul lor atât la serviciu, cât și acasă. În acest sens angajații se identifică cu 

organizațiile din care fac parte și normele stabilite la muncă sunt asimilate de către angajați, 

acestea fiind respectate și în afara locului de muncă. Angajații văd managerul direct ca pe o 

persoană puternică, de care depinde „destinul” și traiectoria lor profesională. Există o 

diviziune a muncii, managerul fiind cel care planifică și angajații urmând instrucțiunile 

primite, ceea ce reflectă un management mai puțin participativ. Prin abordarea parohială 

criteriile de angajare nu urmăresc doar nivelul de cunoștințe și competențe, ci și mediul social 

din care aceștia fac parte, ca și exemple pentru această situație: verificarea pofilelor 

potențialilor angajați de pe site-uri de specialitate, rețele de socializare. Prin utilizarea unui 

set de criterii care urmăresc aspecte diferite în procesul de angajare, desfășurare a 
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activităților, nivelul studiilor nu influențează percepția acestora cu privire la manifestarea 

elementelor de cultură organizațională. 

Ipoteza H4 conform căreia “Atât în cadrul organizației X cât și în cadrul companiei Y 

angajații percep companiile ca având un sistem de tip deschis.” se validează. În acest caz, noii 

angajați se pot integra cu ușurință în noul mediu de lucru, însuși abilități cu rapiditate și 

managementul acceptă opiniile angajaților, ceea ce conduce la formarea unui mediu proactiv. 

Cultura din cele două companii încurajează împărtășirea cunoștințelor în moduri care sunt 

mai puțin accesibile altor culturi cu un mediu formal. 

Ipoteza H5 prin care “Cultura organizațională a celor două organizații este 

caracterizată de un control redus.” se validează parțial deoarece în cadrul organizației Y se 

practică un tip de control intens, comparativ cu organizația X unde se practică un control 

redus. În acest caz, în compania Y întâlnim un mediu organizațional strict care se bazează pe 

punctualitate, seriozitate și gestionarea costurilor. Angajații nu se feresc să delege sarcini, 

însoțite de instrucțiuni atunci când este cazul. Se pune accent pe planificare. La polul opus se 

situează compania X unde controlul este redus. Prin flexibilitatea determinată de controlul 

redus, angajații își pot structura activitățile zilnice în funcție de stilul lor de lucru și este 

promovată creativitatea. Aceasta contribuie la găsirea unor modalități de lucru mai rapide de 

către angajați și conduce la inovare în cadrul companiei. Se încurajează dezvoltarea relațiilor 

bazate de utilitate la locul de muncă. 

Din rezultatele obținute rezultă că ambele companii promovează orientarea 

pragmatică prin care trebuie îndeplinite așteptările clienților pentru a obține rezultate 

favorabile care să genereze parteneriate pe termen lung. În acest fel, angajații adoptă un 

comportament orientat spre clienți, nevoile lor fiind mai importante decât procedurile interne. 

Astfel, ipoteza H6: “Angajații celor două companii consideră că organizațiile din care fac 

parte au culturi predominant pragmatice.” a fost validată.  Fiecare angajat din cadrul celor 

două organizații are un stil de lucru individual, care presupune urmărirea unui set de idei 

proprii în abordarea soluționării cerințelor din partea clienților. Satisfacția clienților primează, 

ceea ce determină o cultură competitivă, orientată către piață. Acest aspect este relevant în 

contextul domeniului de activitate în care activează cele două companii. 

5. Concluzii și recomandări 

În urma analizei a 43 de studii interculturale, Tsui, Nifadkar și Ou (2013) arată că 

dimensiunile culturale ale lui Hofstede (2010), fie că este vorba de cele naționale sau 

organizaționale, au devenit unul dintre cele mai des utilizate instrumente de analiză a 

comportamentului persoanelor. Fiecare dintre cele 43 de studii utilizează cel puțin una dintre 

dimensiunile culturii naționale sau organizaționale, ca variabilă dependentă sau independentă. 

Numai chestionarul propus de Schwartz poate ține pasul cu popularitatea abordării modelului 

lui Hofstede, acesta fiind identificat în 23 % dintre studiile analizate de Tsui. Deși cele 43 de 

studii par a fi inadecvate ca număr pentru realizarea unei comparații reprezentative a 

modelelor de cercetare, articolele selectate au modelat considerabil înțelegerea efectelor 

culturii în ultimele decenii.  

În urma interpretării rezultatelor chestionarului, s-a evidențiat faptul că cele două 

companii au culturi organizaționale asemănătoare. Ambele companii sunt orientate spre 

proces, angajații având tendința să evite riscurile și să depună un efort moderat în îndeplinirea 

sarcinilor personale și de grup. De asemenea, fiecare zi seamănă cu cealaltă, evidențiindu-se 

rutina și faptul că organizația nu încurajează angajații să găsească soluții noi de rezolvare a 

problemelor. Percepția angajaților este că organizațiile sunt interesate doar de realizarea 

sarcinilor de muncă și nu de modul în care aceștia se simt la lucru, fapt reflectat și în 

distribuirea unui punctaj mai mare către dimensiunea orientarea spre muncă. Normele 
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organizaționale ghidează comportamentul oamenilor la serviciu și acasă, iar recrutarea este 

realizată pe baza competențelor profesionale și a unor criterii sociale, arătând astfel o 

abordare parohială. Atât compania X, cât și compania Y au o cultură organizațională 

deschisă, angajații noi integrându-se foarte ușor în colectiv. Compania Y este preocupată de 

costuri și pune accent pe punctualitate (control intens), în vreme ce compania X are un 

control redus, climatul de lucru fiind unul relaxat. Orientarea pragmatică vizează focusarea pe 

cerințele clientului mai mult decât pe normele companiei, aceasta fiind întâlnită la ambele 

companii analizate. Rezultatele studiului privind dimensiunile culturii organizaționale 

specifice modelului lui Hofstede, în cadrul celor două companii au fost sintetizate în tabelul 

următor: 

Tabel 8. Dimensiunile organizaționale corespunzătoare fiecărei companii 

Compania X Compania Y 

Orientare spre proces Orientare spre proces 

Orientare spre muncă Orientare spre muncă 

Abordarea parohială Abordarea parohială 

Sistem deschis Sistem deschis 

Control redus Control intens 

Orientarea pragmatică Orientarea pragmatică 

Rezultatele obținute în cadrul acestui studiu pot fi utilizate de către managerii 

companiilor pentru a înțelege de ce unele procese nu funcționează așa cum ar trebui, de ce 

angajații nu se conformează anumitor schimbări sau cum să motiveze personalul prin 

distribuirea unor sarcini care să reflecte competențele angajatului și nu capacitatea acestuia de 

a reproduce un proces. Tsui et al. (2007) afirmă că, în general cultura națională înlocuiește 

cultura organizațională, dar pot exista companii cu filiale în țări străine în care le este cerut 

angajaților să se comporte în modul în care o fac cei de la sediul principal, iar angajații se 

conformează, comportându-se mai bine decât cei de la compania mamă. În cazul companiilor 

analizate se poate observa legătura dintre cultura organizațională și cea națională, cea din 

urmă reprezentând baza pentru modul în care este organizat mediul de lucru, respectarea 

programului de lucru sau distribuirea sarcinilor. Spre exemplu, atât compania Y, cât și 

compania X sunt orientate spre proces, dimensiune în care angajații doresc să evite riscurile 

și preferă rutina. Acest lucru poate fi corelat cu dimensiunea culturii naționale evitarea 

incertitudinii ce are un scor de 90 pentru România.  

Astfel, este recomandat organizațiilor analizate să ia în calcul impactul pe care cultura 

națională îl are asupra culturii organizaționale. Fuzionarea culturii naționale și a culturii 

corporative este esențială pentru identificarea metodelor adecvate de motivare  a personalului 

și pentru dezvoltarea competențelor angajaților. Multinaționalele trebuie să țină cont de 

specificul cultural național din țara în care este situată filiala, pentru a oferi angajaților un 

mediu de lucru în care valorile companiei și valorile personale sunt compatibile. Spre 

exemplu, în cazul companiilor analizate, le este recomandat managerilor să încerce să 

manifeste o preocupare mult mai mare spre angajați și asupra modului în care aceștia se simt 

la locul de muncă. Acest lucru va contribui la obținerea unor rezultate mai bune, la un grad de 

îndeplinire al sarcinilor mult mai ridicat și la creșterea loialității angajatului față de companie. 

În cazul companiei Y, este recomandat scăderea gradului de control, prin reducerea 

preocupării asupra costurilor, fapt care ar atrage după sine scăderea presiunii pe care o resimt 

angajații cu privire la menținerea acestora într-o anumită limită și identificarea unor variante 

care ar aduce beneficii mult mai însemnate decât costurile. 

În cadrul studiului au apărut diferențe între ceea ce promovează compania, atât prin 

intermediul site-ului propriu sau a mediilor de socializare, cât și prin intermediul 
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regulamentului intern sau a altor materiale interne și modul în care angajații percep valorile 

transmise și însușirea lor. Cu toate acestea, chestionarul nu ia în considerare opinia și valorile 

tuturor angajaților din cele două companii. Astfel, creșterea eșantionului ar spori și mai mult 

validitatea rezultatelor obținute prin intermediul aplicării acestui chestionar.  

Concluziile ce pot fi formulate în urma acestui studiu vizează faptul că, în multe 

privințe, ceea ce este bun pentru companie și ceea ce este bun pentru membrii săi sunt două 

lucruri diferite. Circumstanțele de la locul de muncă pot afecta cultura organizațională și, 

odată cu aceasta și atitudinea angajaților față de anumite situații. Chestionarul propus de 

Hofstede, alături de cele șase dimensiuni pot contribui la înțelegerea valorilor și a 

comportamentului angajaților. O analiză a culturii organizaționale realizată în paralel cu 

analiza culturii naționale poate conduce la înțelegerea mai în detaliu a faptului că, deși 

practicile sunt asemănătoare, valorile angajaților pot fi foarte diferite. 
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