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Pentru	  a	  aduce	  un	  aport	  la	  crearea	  unui	  mediu	  de	  lucru	  mai	  productiv	  și	  echilibrat,	  Dynamic	  
HR	  a	  lansat	  Programele	  de	  well-‐being	  în	  companiile	  din	  România,	  primul	  studiu	  din	  țara	  
noastră	  care	  și-‐a	  propus	  să	  măsoare	  aspecte	  importante	  ale	  implementării	  unor	  astfel	  de	  
programe.

La	  acest	  studiu	  au	  raspuns	  186	  de	  specialiști,	  majoritatea	  manageri	  de	  HR.	  

Chestionarul	  a	  vizat	  în	  special	  companiile	  care	  implementează	  programe	  de	  well-‐being	  și	  a	  
cuprins	  intrebări	  ce	  vor	  să	  evidențieze	  câte	  programe	  de	  acest	  fel	  au	  fost	  desfășurate	  în	  
cadrul	  companiei	  în	  anul	  2015,	  care	  a	  fost	  strategia	  adoptată	  legată	  de	  selectarea	  acestor	  
programe,	  care	  este	  tipul	  programelor,	  motivele	  pentru	  care	  acestea	  au	  fost	  implementate,	  
care	  din	  ele	  se	  bucură	  de	  cea	  mai	  mare	  popularitate	  cât	  și	  ce	  schimbări	  în	  bine	  au	  survenit	  
odată	  cu	  aceste	  programe	  atât	  în	  comportamentul	  angajaților	  cât	  și	  legat	  de	  cifrele	  
companiei.

Scopul	  studiului	  este	  acela	  de	  a	  observa	  popularitatea	  programelor	  de	  well-‐being	  din	  
România, cât	  și	  de	  a	  depista	  rezultatele	  acestora.

Cu	  o	  experiență	  de	  peste	  12	  ani	  în	  training,	  team	  building,	  coaching	  și	  wellbeing,	  Dynamic	  HR	  
încurajează și susține programele care	  ajută la	  păstrarea unui echilibru între viața	  profesională
și viața	  personală a	  angajaților organizând încă din	  anul 2011	  Gala	  Work-‐Life	  Balance	  și
derulând unul dintre primele programe de	  well-‐being	  din	  România,	  Săptămâna Angajatului.



Educatie/Training

Constructii

Farma/Medicina/Sanatate

Masini/Auto

Publicitate/Marketing/Media

Call	  center/BPO

Comert/Retail

Prestari	  servicii

Banci/Asigurari

Altele

IT/Telecom

0,0%

1,6%

3,2%

3,2%

3,2%

4,8%

11,3%

11,3%

16,1%

16,1%
29,0%

Care	  este	  domeniul	  de	  activitate	  al	  companiei
dumneavoastră?

Date	  demografice

Domeniile	  de	  activitate	  ale	  companiilor	  
participante	  la	  studiu



0	  -‐ 49 500	  -‐ 999 200	  -‐ 499 50	  -‐ 199 peste	  1000

9,7% 9,7%

19,4%

29,0%
32,3%

Care	  este numărul de	  angajaţi al	  
companiei dumneavoastră?

Numărul	  de	  angajați	  ai	  companiilor	  
participante	  la	  studiu



CEO

Business	  Owner

General	  Manager

Departament	  Manager

Alta	  pozitie	  de	  conducere

Manager	  de	  resurse	  umane

0,0%

0,0%

1,6%

1,6%

24,2%

72,6%

Poziţia	  pe	  care	  o	  ocupaţi	  în	  cadrul	  
companiei.

Poziția	  respondenților	  în	  cadrul	  
companiei	  participante	  la	  studiu



Prima	  întrebare	  a	  vizat	  oferirea	  
accesului	  gratuit	  pentru	  angajați	  la	  
servicii	  medicale	  deoarece	  sănătatea	  
constituie	  factorul	  primordial	  al	  stării	  
de	  bine.	  În	  urma	  interpretării	  datelor,	  
am	  constatat	  că	  doar	  77,4%	  din	  
companii	  oferă	  acest	  gen	  de	  servicii	  
angajaților.

Da
77%

Nu
23%

Oferiti	  angajatilor	  dumneavoastra	  
acces	  gratuit	  la	  servicii	  medicale?

Câte	  companii	  oferă	  acces	  la	  servicii	  
medicale	  gratuite	  angajaților



În	  ceea	  ce	  privește	  programe	  de	  well-‐being,	  de	  orice	  fel,	  implementarea	  
acestora,	  se	  face	  doar	  	  în	  59%	  din	  companii.

Da
59%

Nu
41%

Oferiti programe	  de	  well-‐being	  
angajatilor	  companiei	  dumneavoastra?

Câte	  companii	  oferă	  programe	  de	  well-‐being	  angajaților



0 intre	  1	  si	  9 intre	  10	  si	  
19

intre	  20	  si	  
30

peste	  30

1,6%

82,3%

9,7%
3,2% 3,2%

Care	  este numărul programelor de	  well-‐being	  
oferite angajaţilor dumneavoastră în	  anul 2015?

În	  majoritatea	  companiilor,	  în	  anul	  
2015,	  au	  fost	  desfășurate	  intre	  1	  și	  9	  
programe	  de	  acest	  gen.

Câte	  programe	  de	  well-‐being	  sunt	  au	  fost	  desfășurate	  în	  anul	  
2015	  în	  companiile	  din	  România?



Mai	  putin	  de	  un	  an

1	  -‐ 3	  ani

3	  -‐ 5	  ani

Mai	  mult	  de	  5	  ani

12,9%

35,5%

30,6%

21,0%

De	  câtă vreme	  desfăşuraţi	  programe	  
de	  acest	  gen	  în	  cadrul	  companiei?

Aproape	  51%	  din	  companiile	  care	  
implementează	  	  programe	  de	  well-‐being le	  
desfășoară	  de	  mai	  bine	  de	  3	  ani.

De	  cât	  timp	  sunt	  implementate	  aceste	  programe



1,61%

14,52%

30,65%

46,77%

6,45%

Atunci cand aţi ales	  programele de	  well-‐being,	  
acestea au	  fost corelate cu	  obiectivele

dumneavoastră de	  business?

Strategia	  utilizată	  în	  desfășurarea	  programelor	  de	  well-‐being

În	  aproximativ	  51%	  din	  companii,	  
programele	  sunt	  corelate	  cu	  
obiectivele	  de	  business.



Deloc In	  mica	  
masura

Uneori In	  mare	  
masura

Intotdeauna

6,45%

16,13%

29,03%
32,26%

16,13%

Înainte de	  implementarea acestor programe,	  aţi
aplicat chestionare pentru depistarea nevoilor

angajaţilor dumneavoastră?

Deloc In	  mica	  
masura

Uneori In	  mare	  
masura

Intotdeauna

6,45%

14,52%

33,87% 35,48%

9,68%

Angajaţii	  sunt	  implicaţi	  în	  alegerea	  acestor	  
programe?	  Organizaţi	  sesiuni	  de	  consultări	  cu	  
aceştia	  pentru	  a	  propune	  şi	  alege	  tematicile	  

potrivite?

În	  48%	  din	  companii	  se	  aplică	  de	  cele	  mai	  
multe	  ori	  sau	  întotdeauna	  chestionare	  
pentru	  depistarea	  nevoilor	  angajaților.

În	  același	  timp,	  în	  45%	  din	  companii	  se	  
organizează	  sesiuni	  de	  consultări	  cu	  
angajații	  pentru	  a	  alege	  tematicile	  potrivite.



Deloc In	  mica	  
masura

Uneori In	  mare	  
masura

Intotdeauna

12,90%

32,26%

19,35%

27,42%

8,06%

Programele de	  well-‐being	  oferite de	  
dumneavoastră sunt personalizate în	  funcţie de	  

vârstă,	  status,	  departament etc.?

Deloc In	  mica	  
masura

Uneori In	  mare	  
masura

Intotdeauna

1,61%

6,45%

19,35%

37,10%
35,48%

În	  urma programelor desfăşurate,	  urmăriti să
obtineţi feedback	  din	  partea angajaţilor?

Personalizarea	  programelor	  în	  funcție	  de	  
anumite	  criterii	  (vârstă,	  status,	  
departamente	  etc.)	  se	  face	  de	  cele	  mai	  
multe	  ori	  în	  35%	  din	  companii.

Feedback-‐ul	  din	  partea	  angajaților	  este	  
urmărit	  în	  majoritatea	  cazurilor	  de	  72%	  
din	  companii.



Nu	  oferim	  programe	  de	  acest	  gen

Cum	  sa	  te	  lasi	  de	  fumat

Managementul	  bolilor

Imunizare

Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Evaluarea	  comportamentelor	  de	  risc	  si	  
de	  sanatate	  mentala

Masaj	  la	  birou

Dieta	  si	  nutritie

Fitness

Analize	  medicale	  suportate	  de	  companie

0,0%

16,1%

21,0%

21,0%

21,0%

25,8%

46,8%

51,6%

69,4%

77,4%

Ce	  tip	  de	  programe de	  well-‐being	  pentru sănătate
puneţi la	  dispoziţia angajaţilor?

Topul	  programelor	  de	  well-‐being	  care	  au	  
ca	  scop	  menținerea	  stării	  de	  sănătate	  a	  
angajaților.

Pe	  primul	  loc	  se	  situează	  
analizele	  medicale	  suportate	  de	  
companie,	  urmat	  de	  sesiunile	  de	  
fitness,	  dieta	  și	  nutriție	  cât	  și	  
masajul	  la	  birou.



Altele	  (va	  rugam	  sa	  
mentionati)

Nu	  oferim	  programe	  de	  acest	  
gen

Ergonomie

Siguranta	  la	  locul	  de	  munca

4,8%

17,7%

48,4%

69,4%

Ce	  tip	  de	  programe	  de	  well-‐being	  pentru	  
mediul	  de	  lucru	  oferiţi	  angajaţilor?

Siguranța	  la	  locul	  de	  muncă	  și	  ergonomia	  
sunt	  activitățile	  preferate	  când	  este	  
vorba	  de	  programele	  care	  au	  ca	  tematică	  
mediul	  de	  lucru.	  



Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Wellness	  coaching

Modificarea	  comportamentelor	  …

Relatii	  personale	  sanatoase

Nu	  oferim	  programe	  de	  acest	  gen

Relatii	  sanatoase	  la	  locul	  de	  munca

Cursuri	  de	  parenting

Managementul	  stresului

Managementul	  timpului

3,2%

9,7%

16,1%

16,1%

21,0%

30,6%

33,9%

45,2%

61,3%

Ce	  tip	  de	  programe de	  well-‐being	  pentru
îmbunătăţirea abilităţilor de	  viaţă oferiţi angajaţilor?

Managementul	  timpului	  și	  
managementul	  stresului	  sunt	  cele	  mai	  
abordate	  tematici	  la	  capitolul	  
îmbunătățirea	  abilităților	  de	  viață.



Nu	  oferim	  programe	  de	  acest	  gen

Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Vacante/libere	  platite

Ore	  flexibile	  de	  terminare	  a	  programului

Ore	  flexibile,	  in	  general

Programe	  pentru	  implicare	  in	  comunitate

Ore	  flexibile	  de	  incepere	  a	  programului

Lucrul	  de	  acasa

Timp	  liber	  pentru	  nevoi	  familiale/evenimente

0,0%

0,0%

43,5%

50,0%

53,2%

53,2%

56,5%

56,5%

71,0%

Ce	  tip	  de	  programe pentru încurajarea obţinerii unui
echilibru între viaţa	  personală şi profesională oferiţi

angajaţilor?

Toate	  companiile	  desfășoară	  activități	  care	  încurajează	  obținerea	  
unui	  echilibru	  între	  viața	  personală	  și	  cea	  profesională.



Meditatie

Cum	  sa	  dormim	  mai	  bine

Yoga

Wellness	  coaching

Cum	  sa	  te	  lasi	  de	  fumat

Imunizare

Mindfulness

Managementul	  bolilor

Cursuri	  de	  parenting

Evaluarea	  comportamentelor	  de	  risc	  si	  de	  sanatate	  …

Relatii	  sanatoase	  la	  locul	  de	  munca

Dieta	  si	  nutritie

Masaj	  la	  birou

Managementul	  stresului

Ergonomie

Ore	  flexibile	  in	  general

Vacante/Libere	  platite

Programe	  pentru	  implicare	  in	  comunitate

Lucrul	  de	  acasa

Ore	  flexibile	  pentru	  terminarea	  programului

Managementul	  timpului

Ore	  flexibile	  pentru	  inceperea	  programului

Timp	  liber	  pentru	  nevoi	  familiale/evenimente

Fitness

Siguranta	  la	  locul	  de	  munca

Analize	  medicale	  suportate	  de	  companie

4,84%
4,84%
8,06%

12,90%
14,52%

19,35%
19,35%
22,58%
22,58%

27,42%
33,87%

43,55%
43,55%
43,55%
46,77%
50,00%
50,00%

54,84%
56,45%
59,68%
61,29%
64,52%
64,52%

70,97%
72,58%

79,03%

Am	  implementat şi vom continua	  să implementăm

Programele	  implementate	  de	  companii	  în	  
trecut,	  care	  se	  bucură	  de	  continuitate	  într-‐
un	  procent	  mare	  sunt:	  Analizele	  medicale	  
suportate	  de	  companie,	  Siguranța	  la	  locul	  
de	  muncă,	  programul	  de	  Fitness,	  Timpul	  
liber	  pentru	  diverse	  nevoi,	  orele	  flexibile	  și	  
managementul	  timpului.

Din	  programele	  
experimentate,	  unele	  se	  
bucură	  de	  un	  real	  succes,	  
altele	  din	  contră.	  



Meditatie
Cum	  sa	  dormim	  mai	  bine

Managementul	  bolilor
Yoga

Evaluarea	  comportamentelor	  de	  risc	  si	  de	  …
Cum	  sa	  te	  lasi	  de	  fumat

Altele	  (vă	  rugăm	  să	  menționați)
Imunizare

Mindfulness
Relatii	  sanatoase	  la	  locul	  de	  munca

Wellness	  coaching
Ergonomie

Cursuri	  de	  parenting
Siguranta	  la	  locul	  de	  munca

Programe	  pentru	  implicare	  in	  comunitate
Managementul	  stresului

Dieta	  si	  nutritie
Vacante/Libere	  platite

Managementul	  timpului
Masaj	  la	  birou

Ore	  flexibile	  pentru	  terminarea	  programului
Timp	  liber	  pentru	  nevoi	  …

Fitness
Ore	  flexibile	  pentru	  inceperea	  programului

Lucrul	  de	  acasa
Ore	  flexibile	  in	  general

Analize	  medicale	  suportate	  de	  companie

0,0%
0,0%
3,2%
3,2%
4,8%
4,8%
4,8%
6,5%
6,5%
6,5%

11,3%
17,7%
19,4%

25,8%
27,4%
29,0%
30,6%
30,6%
33,9%

38,7%
38,7%
38,7%
40,3%
40,3%

50,0%
51,6%

61,3%

Vă rugăm	  să selectaţi din	  lista de	  mai jos,	  în	  cazul în	  care	  au	  fost
desfăşurate,	  ce programe au	  beneficiat de	  un	  feedback	  foarte bun	  

(formal	  sau informal)	  din	  partea participanţilor.

În	  ceea	  ce	  privește	  feedback-‐ul	  pozitiv	  din	  
partea	  participanților,	  cele	  mai	  bine	  primite	  
programe	  au	  fost	  Analizele	  medicale,	  Orele	  
flexibile	  și	  Lucratul	  de	  acasă.

Ce	  programe	  au	  beneficiat	  de	  cel	  mai	  bun	  
feedback	  din	  partea	  angajaților.



Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Reducerea	  absenteismului

Cresterea	  productivitatii	  
angajatilor

Imbunatatirea	  starii	  de	  sanatate	  a	  
angajatilor

Cresterea	  fidelitatii	  angajatilor	  fata	  
de	  companie

Crearea	  unei	  atmosfere	  placute	  la	  
birou

Cresterea	  niveluluil	  de	  angajament	  
al	  angajatilor

Cresterea	  nivelului	  de	  motivatie	  al	  
angajatilor

1,6%

16,1%

62,9%

75,8%

79,0%

79,0%

85,5%

85,5%

Care	  sunt motivele pentru care	  oferiţi aceste
programe?

Motivele	  pentru	  care	  sunt	  oferite	  aceste	  
programe	  sunt	  creșterea	  nivelului	  de	  motivație,	  
al	  angajamentului	  angajaților,	  crearea	  unei	  
atmosfere	  plăcute	  la	  birou,	  creșterea	  fidelității,	  
îmbunătățirea	  stării	  de	  sănătate	  a	  celor	  ce	  
beneficiază	  de	  ele	  cât	  și	  a	  productivității.

Ce	  se	  urmărește	  prin	  oferirea	  acestor	  programe



Numai	  cei	  aflati	  in	  functii	  de	  
conducere

Numai	  cei	  care	  nu	  se	  afla	  in	  pozitii	  
de	  conducere

Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Toti	  angajatii

0,0%

0,0%

9,7%

90,3%

Cine	  beneficiază de	  programele de	  well-‐being	  în	  
compania dumneavoastra?

De	  aceste	  programe	  beneficiază	  în	  90%	  din	  
companii,	  toți	  angajații.

Cine	  beneficiază	  de	  aceste	  programe



Inainte	  de	  orele	  de	  program

In	  week-‐end

Dupa	  programul	  de	  lucru

In	  timpul	  programului

16,1%

30,6%

56,5%

82,3%

În	  ce perioadă sunt organizate acest
gen	  de	  programe?

Cele	  mai	  multe	  activități	  de	  acest	  gen	  se	  
desfășoară	  în	  timpul	  programului	  sau	  după	  
program.

Perioada	  în	  care	  sunt	  organizate	  aceste	  programe



Nu	  am	  observat	  nici	  o	  schimbare	  in	  bine

Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

Scaderea	  absenteismului

Nivelul	  productivitatii

Scaderea	  nivelului	  de	  stres

Implicare

Nivelul	  de	  satisfactie	  privitor	  la	  locul	  de	  munca

3,2%

4,8%

9,7%

22,6%

25,8%

50,0%

75,8%

De	  cand	  implementaţi	  aceste	  programe,	  în	  ce	  direcţie	  aţi	  
observat	  o	  schimbare	  în	  bine	  a	  comportamentului	  

angajaţilor?

Nivelul	  de	  satisfacție	  referitor	  la	  locul	  de	  muncă	  
a	  crescut	  în	  procent	  de	  75,8%	  în	  urma	  
desfășurării	  programelor,	  iar	  cel	  de	  implicare	  cu	  
50%.

Schimbări	  în	  comportamentul	  angajaților	  
în	  urma	  implementării	  programelor.



Au	  scazut	  costurile	  pentru	  
cheltuielile	  medicale	  ale	  angajatilor

Altele	  (va	  rugam	  sa	  mentionati)

A	  crescut	  cifra	  de	  afaceri

Nu	  am	  observat	  nicio	  schimbare	  in	  
bine

A	  crescut	  rata	  de	  retentie	  angajatilor

8,1%

12,9%

17,7%

21,0%

50,0%

De	  când	  implementaţi	  aceste	  programe,	  în	  ce	  direcţie	  aţi	  
observat	  o	  schimbare	  în	  bine	  în	  ceea	  ce	  priveşte	  cifrele	  

companiei?

Din	  schimbările	  pe	  care	  le-‐au	  adus	  la	  nivel	  de	  
companie	  aceste	  programe,	  rata	  de	  retenție	  
deține	  un	  procent	  important.

Schimbări	  la	  nivelul	  cifrelor	  în	  companie



Nu	  stiu
2%

Da
98%

Pe viitor,	  doriţi să continuaţi să oferiţi acest tip	  
de	  programe angajaţilor dumneavoastră?

Niciun	  respondent	  nu	  a	  răspuns	  ”nu”	  la	  această	  
întrebare,	  deși	  a	  fost	  una	  din	  variante.	  Proporția	  
lui	  ”da”	  este	  de	  98%	  ceea	  ce	  ne	  transmite	  clar	  
faptul	  că	  aceste	  programe	  se	  bucură	  de	  succes	  
și	  totodată	  dau	  rezultate	  pozitive	  atât	  la	  nivel	  de	  
individ	  cât	  și	  la	  nivel	  de	  companie.

Se	  dorește	  continuarea	  oferirii	  acestui	  gen	  de	  programe	  angajaților?



Sfaturi	  oferite	  de	  cei	  care	  desfășoară	  programe	  de	  well-‐being	  colegilor	  de	  
breaslă	  care	  doresc	  să	  implementeze	  acest	  gen	  de	  programe:

Să implice anagajații în alegerea programelor și să încerce să
răspundă nevoilor lor,	  dar în același timp,	  să facă încercări și pe
bază de	  observație,	  suprinzându-‐i cu	  programele propuse.

Să personalizeze programele alese și să le	  
evalueze periodic.

Merita efortul.

Să plece de	  la	  obiectivele de	  business	  
și nevoile angajaților atunci când
implementează aceste programe,	  să
fie	  flexibile și adaptate la	  diverse	  
categorii astfel încât să îi motiveze și
să le	  aprecieze.

1. Alegeți întotdeauna în funcție de	  ce își doresc angajații,	  
nu	  de	  ce considerați că ar "da"	  bine	  -‐ altfel înseamnă bani și
timp irosit.	  2.	  Empower	  the	  employees	  -‐ să poată decide	  din	  
programe la	  ce anume ar dori să participe.

Orice program	  de	  well	  -‐ being	  
implementat,	  orice inițiativă,	  oricât de	  
mică,	  se	  va traduce	  mai devreme sau
mai târziu într-‐o	  îmbunătățire a	  
indicatorilor de	  perfomanță legați de	  
starea de	  sănătate fizică și mentală a	  
angajaților,	  retenție,	  implicare etc.

Aveți grijă întotdeauna de	  well-‐being-‐ul
angajaților.	  E	  un	  factor	  de	  igienă,	  în absența
căruia apar insatisfacții.



Dynamic	  HR	  Wellbeing	  Hystory

2010 2011 2014 2015 2016

Săptămâna	  
angajatului	  -‐

primul	  program	  
de	  wellbeing	  din	  

România

Programe	  privind	  
stimularea	   stării	  

de	  bine	  a	  
Generaţiei	  Y	  cu	  	  

impact	  în	  
creşterea	  

vânzărilor	  între	  
30%	  şi	  100%.

Primul	  eveniment
Work-‐Life	  

Balance:	  Gala	  
companiilor	  

implicate	  în	  viaţa	  
echilibrată	  a	  
angajaţilor.

Tehnici de	  
reducere a	  
stresului -‐
audiobook

Pachet stress	  
management:

Relax@work;	  Stress	  
management;	  1	  to	  1

Pastila	  de	  râs	  -‐
primul	  program	  
de	  team	  building	  
care	  stimulează	  
starea	  de	  bine	  a	  
angajaților	  prin	  

râs.

Work-‐Life	  Balance:	  
Radiografia	  

managerului	  român	  
-‐ primul	  studiu	  care	  
analizează	  cât	  de	  
echilibrată	  este	  
viaţa	  managerilor	  
din	  România.

Wellbeing	  strategic	  
-‐ am	  dezvoltat	  un	  
model	  de	  lucru	  cu	  
organizaţiile	  cu	  

privire	  la	  
implementarea	  de	  

proiecte	  de	  
wellbeing	  din	  
perspectiva	  
strategică.

WLB	  audit	  –
primul

instrument	  
de	  măsurat
starea ta	  de	  

bine	  în
companii.

CreatyVita un	  program	  
intens	  de	  un	  an	  care	  

are	  scopul	  de	  a	  
influenţa	  performanţa	  

angajaţilor	  prin	  
învățarea	  tehnicilor	  din	  
psihologia	  individuală,	  

de	  echipă	  şi	  din	  
meditație,	  pentru	  a	  

stimula	  starea	  de	  bine	  
la	  nivel	  individual	  şi	  la	  

nivel	  de	  cultură	  
organizaţională

Programele de	  
wellbeing	  în

companiile din	  
România -‐ am	  
lansat primul
studiu de	  

wellbeing	  in	  
organizațiile din	  

România.



Date	  de	  contact

Dynamic	  Human	  Resources

Sos.	  Dobroesti,	  nr.	  7,	  Corp	  IV,	  et.	  8
022341	  Bucharest,	  Sector	  2

Mobile:	  +	  (4)	  0724	  088	  400
Phone:	  + (4) 021	  335	  50	  83

office@dynamichr.ro
www.dynamichr.ro

Sursa foto:	  www.pixabay.com

Programe	  de	  well-‐being	  oferite	  de	  Dynamic	  HR:
http://www.dynamichr.ro/well-‐being


