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Puterea Beneficiilor 

Flexibile 
Ce isi doresc cu adevărat angajații? 



Angajați – “beneficiile sunt 

importante intr-un nou loc de munca” 

Oarecum 

importante 

Foarte 

importante 

46% 

87% 

Pachetele de beneficii creează o motivație puternica si sunt 

apreciate de către angajați 

Altele … 

Controlul 

costurilor (si 

avantaje fiscale) 

65% 

Reținerea 

talentelor 53% 

Atragerea 

talentelor noi 41% 

Creșterea 

productivității 

si a motivației 

48% 

Sursa: Prudential Group, US 

Companii – “Oferim beneficii pentru”: 
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Ca HR, încercam sa mulțumim pe toata lumea dar bugetul nu 

este adesea folosit la eficienta maxima 

Sursa: Benefit Analysis 

Doar 20% din 

beneficii sunt 

folosite de 80% 

dintre angajați 



“Daca nu le-as primi ca 

beneficii, mi le-as 

achiziționa singur” 

Cum avem un impact maxim? Ce beneficii vrea de fapt 

angajatul? 

Sursa: Catalyst Consulting; Benefit Analysis 



Angajatul vrea sa-si aleagă singur beneficiile! 

Asigurari 

Cursuri 

Cadouri 

Sanatate 

Turism 

Sport 

Altele … 



Recrutare si 

retenție: impact 

major in 

atragerea si 

reținerea 

talentelor 

Motivare: Creste 

“engagement”-ul 

angajaților 

Flexibilitate:  

Răspunde la o 

gama variata de 

dorințe 

Adaptabilitate: 

Adresează nevoile 

in schimbare ale 

angajaților 

A. “Employer brand” 

Avantaje 

Controlul 

costului: 

Angajatorul 

asigura beneficii 

la un cost 

cunoscut si fix 

Eficienta fiscala: 

beneficiază de 

toate avantajele 

fiscale existente 

Transparenta 

costurilor : 

Angajații vad 

întreaga valoare a 

beneficiilor 

oferite 

Relevanta: asigura 

doar beneficiile 

care sunt 

apreciate 

B. Buget folosit eficient 



Avantaje fiscale 



Situatii in care sistemele de beneficii flexibile pot avea impact 

Beneficii flexibile lunare 

Bonusuri anuale 

Premii 

Concursuri 

Motivare punctuala 

Recunoasterea 

performantei 



Dezavantaj: Complexitate 

Gestionarea furnizorilor 

• Selecția beneficiilor 

• Calcularea impactului fiscal 

• Administrarea informațiilor personale 

• Răspundem întrebărilor angajaților 

• Rapoarte 

• Integrare in payroll si 

contabilitate 

Angajați 

Call center 

HR/ Payroll Benefit 

Altele … 

De complexitate ne ocupam noi 



 
Benefit va poate oferi o 

soluție completa pentru un 

efort minim de administrare 

a beneficiilor flexibile.  



www.benefitonline.ro 

Vă Mulțumim! 


