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Abstract: Progresul oricărei societăți depinde într-o măsură decisivă de eficiența utilizării 
resurselor umane, naturale şi financiare de care dispune. Întotdeauna, oamenii s-au străduit ca din 
fiecare unitate de munca, de resurse umane sau financiare ce se cheltuie, să asigure o creştere cât 
mai mare a volumului şi a calității serviciilor şi să obţină cantităţi sporite de bunuri materiale şi 
servicii. Datorită acestor obiective se asigură o creştere economica intensă, a unei economii 
avansate şi condiţii în vederea ridicării bunăstării materiale si spirituale a populaţiei. 

 
Cuvinte cheie: productivitatea muncii, servicii, resurse umane, venit din vînzări 
 
1. Introducere 
Prin productivitate se înţelege rodnicia, randamentul factorilor de producţie utilizaţi. Acest 

lucru se poate aprecia cu ajutorul indicatorului productivităţii, care se determină ca raportul dintre 
bunurile economice obţinute şi factorii de producţie implicaţi în realizarea lor.  
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Productivitatea se poate determina la nivel de: 
• Firmă - obţinerea unui nivel cât mai ridicat al productivităţii înseamnă creşterea 

eficienţei, obţinerea unor efecte mai mari cu acelaşi volum de factori de producţie 
• Ramură 
• Economie naţională - se produce mai multă bogăţie cu acelaşi volum de factori, ceea ce 

permite satisfacerea mai bună a trebuinţelor. 
Productivitatea muncii reprezintă un indicator de baza care ilustrează eficienţa muncii. 

Factorii care influenţează gradul de creştere a productivităţii muncii sunt: progresul tehnic; 
perfecţionarea organizării conducerii, şi muncii; calificarea, perfecţionarea profesională şi creşterea 
îndemnării executanţilor. 

Productivitatea muncii depinde direct de volumul de servicii create şi de numărul de 
lucrători, care sunt incadraţi în crearea lor.  

Volumul serviciilor create, depinde de factorii mediului extern, care caracterizează starea 
demografică, socială şi economică a ţării şi care determină oferta şi cererea pentru  serviciile de 
telecomunicaţii.  

 
2. Metode de măsurare şi căile de sporire a productivităţii muncii 
Productivitatea trebuie studiată în baza rezultatelor cantitative, imediat măsurabile şi pe preţ. 

Se impune găsirea şi a altor modalităţi de apreciere a productivităţii, mai ales pentru servicii. În 
lupta concurenţială încep să conteze alte elemente ce sunt în afara preţului ca: gradul de înnoire 
permanentă a serviciilor, diversificarea serviciilor, gradul de satisfacţie şi apreciere de către clienţi. 

Este dificil de evaluat productivitatea muncii în servicii, acestea fiind foarte diversificate şi 
prea puţin posibil de standardizat. În servicii, rezultatele nu au, cel mai adesea, o expresie fizică 
măsurabilă şi nu se poate identifica nici preţul pe unitate de produs. Pentru activitatea de 
comunicaţii electronice se poate determina, deşi cu dificultate, numărul de apeluri ”x” durata şi 
categoria de apeluri, volumul vânzărilor.    Asociind preţul pe unitatea de produs (impuls) se obţin 
rezultate valorice şi putem calcula productivitatea după relaţia: 
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q= VV (PM)/Nms 
unde: q – productivitatea muncii calculată în indicatori valorici; 

VV/PM – volumul vînzărilor; 
Nms – numărul personalului mediu scriptic;   
O importanţă deosebită capătă determinarea productivităţii muncii după valoarea adăugată. 
Acest indicator indică efortul propriu al colectivului de muncă, pe de o parte, şi gradul de 

competitivitate a întreprinderii, pe de altă parte. Productivitatea muncii după valoarea adăugată se 
calculează după relaţia:    

q= VA /Nms 
unde:  q – productivitatea muncii calculată după valoarea adăugată; 

VA – valoarea adăugată; 
Nms – numărul personalului mediu scriptic;   
Pentru alte servicii la care atât efectele cât şi eforturile sunt uşor de măsurat (exemplu – în 

laboratoare) se pot folosi calcule care au la bază normele de timp sau de muncă. O altă metodă de 
măsurare a productivităţii are la bază analizele comparative pentru servicii similare oferite de mai 
mulţi operatori. 

Necătînd la faptul că influenţa din partea operatorilor ce prestează servicii de comunicaţii 
electronice asupra factorilor externi ai ramurii este limitată, prin, desfăşurarea activităţilor pentru 
activizarea cererii, pe calea lărgirii reţelei de întreprinderi şi punctelor de prestare, diversificarea 
gamei de servicii şi publicitatea lor, creşterea accesibilităţii şi calităţii deservirii consumatorilor.  

Operatorii creează condiţii pentru creşterea volumului serviciilor oferite şi corespunzător a 
productivităţii muncii în domeniul dat. 

 
La sporirea productivităţii muncii contribuie un număr variat de factori: 
1. Factorii tehnici care au în vedere nivelul atins de ştiinţă, tehnica, tehnologie la un 

moment dat; 
2. Factorii economici şi sociali se referă la organizarea serviciilor şi a muncii atât la 

nivel micro cât şi la nivel macroeconomic, condiţiile de muncă şi viaţă; 
3. Factorii umani şi psihologici, se referă la pregătirea şcolară, nivelul de cultură, 

adaptare la condiţiile de muncă, viaţa de familie, influenţa religiei şi a tradiţiei în alegerea meseriei; 
4. Factori de structură influenţează nivelul productivităţii muncii prin schimbările 

survenite în structura ramurei şi subramurei economiei naţionale. 
Căile de sporire a productivităţii muncii sunt: 
• automatizarea, robotizarea, promovarea tehnicii noi – coordonate esenţiale ale 

progresului tehnic contemporan, acestea atrag după sine sporirea productivităţii deoarece asigură 
obţinerea unei productivităţi mai mari cu aceleaşi cheltuieli de muncă, favorizează diminuarea 
celorlalte cheltuieli. 

• gradul  de înnoire a serviciilor – prin perfecţionarea carcateristicilor constructive, 
funcţionale, estetice, ergonomice, în vederea satisfacerii la un nivel înalt are implicaţii asupra 
creşterii productivităţii muncii.  

• perfecţionarea organizării producerii şi a muncii – utilizarea maximă de către 
personal a factorilor de producţie asigură creşterea productivitatii muncii. Utilizarea raţională a 
timpului de lucru, organizarea în condiţii optime a activităţilor cu caracter auxiliar, îmbunatăţirea 
activităţii de reparaţie şi întreţinere, asigurarea energiei necesare, aprovizionarea cu scule şi 
dispozitive a locurilor de muncă, condiţii optime sub raportul tehnicii securităţii muncii. 

• pregatirea şi perfecţionarea resurselor umane – formarea profesională şi 
perfecţionarea continuă a acesteia, reprezintă principala cale de autovalorificare şi dezvoltare a 
factorului uman, de valorificare superioară a potenţialului creativ şi anticipativ ale omului. De 
aceasta depinde receptivitatea şi viteza de adaptare la nou, reintegrarea rapidă a resurselor umane în 
activităţi utile a societăţii. 

• cointeresarea materialăa personalului – condiţionează veniturile populaţiei de 
rezultatele obţinute.  
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O importanţă deosebită în această direcţie o are aplicarea unui sistem de repartiţie care, pe 
de o parte, să determine cât mai corect mărimea salariului fiecărui lucrator, adica ceea ce i se cuvine 
conform muncii depuse şi, pe de altă parte, să asigure un sistem de norme de muncă care să 
stabilească aportul fiecăruia la activitatea efectuată. Orice neglijare în acest domeniu se reflectă 
nefavorabil, mai devreme sau mai târziu, în sensul unei insuficiente cointeresări, atunci când 
veniturile nu se majorează corespunzator muncii depuse. 

Toţi aceşti factori contribuie la reducerea cheltuielilor de muncă şi contribuie la organizarea 
acesteia mai intensiv şi mai productiv.  

Implementarea sistemelor de transmisiuni prin liniile de cablu cât şi în spaţiu deschis,  reduc 
cheltuielile de muncă pentru deservirea traseului de linie. 

Implementarea complexă a activităţilor pentru perfecţionarea organizării muncii permite 
rezolvarea sarcinilor economice, psiho-fiziologice şi sociale. 

În planul rezolvării sarcinilor economice ele contribuie la utilizarea raţională a resurselor de 
muncă şi materiale, la creşterea productivităţii muncii, micşorarea preţului şi îmbunătăţirii calităţii 
lucrului. 

Din punct de vedere psiho-fiziologic ele sunt îndreptate spre crearea, în procesul de muncă, a 
condiţiilor pentru păstrarea sănătăţii omului şi asigurarea capacităţii înalte de muncă pe parcursul 
desfăşurării activităţii. 

Importanţa socială a activităţilor pentru perfecţionarea organizării muncii constă în crearea 
la întreprinderi a unui climat favorabil, care să contribuie la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă 
a personalităţii, la asigurarea încrederii lucrătorilor. 

O prioritate mare în organizarea activităţilor de comparare cu cele tehnologice este ceea că 
ele, de regulă, nu necesită pentru implementare cheltuieli esenţiale dar asigură un efect în termeni 
foarte scurţi. 

3. Concluzie 
În condiţiile reformei economice radicale, orientate spre crearea relaţiilor de piaţă, lucrul 

asupra cercetării şi folosirii rezervelor de creştere a productivităţii muncii este un element important 
al conducerii întreprinderii, un factor obligatoriu al stabilităţii şi stării economice, al dezvoltării 
tehnice şi sociale, şi al ridicării capacităţii de concurenţă. 
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