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SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR   
 
1. DE CE SISTEM INTEGRAT?_ 

a) Pentru  ca procesul de evaluare a performanţelor să fie unul constructiv şi fructuos, corelat şi cu 
alte procese interne (recrutare, plan de carieră, managementul talentelor etc.) 

b) Pentru a folosi criteriile de evaluare şi metodele cele mai adecvate pentru organizaţia 
dumneavoastră, nu un set impus 

c) Pentru a reflecta valorile companiei şi cultura organizaţională dorită (către care se tinde) 
d) Pentru a avea un plan de acţiune personalizat pentru angajaţii evaluaţi, măsurabil şi uşor de 

urmărit 
e) Pentru a pregăti de acum competenţele de care organizaţia va avea nevoie pe viitor 
f) Pentru a reţine angajaţii talentaţi, printr-un Plan de Carieră corespunzător competenţelor lor 

reale   
g) Pentru a genera sau consolida un sistem de management al performanţei care să susţină 

deciziile strategice din domeniul resurselor umane şi dezvoltării organizaţionale 
h) Pentru a da un semnal în organizaţie că evaluarea perfomanţelor este o oportunitate, nu o 

ameninţare  
 

2. CINE SUNTEM?  
COMPASS Training SRL a fost lansat în decembrie 1998 la hotel HILTON Bucureşti, în prezenţa a 
peste 30 de manageri din domeniul resurselor umane de la principalele companii multinaţionale din 
România. 
 

Desprinsă din cadrul firmei de consultanţă managerială COMPASS Consulting (firmă cu peste 18 ani 
de experienţă în domeniul consultanţei manageriale pe piaţa din România, cu o bogată cazuistica de 
consultanţă şi reorganizări), COMPASS Training continuă activitatea începută de COMPASS 
Consulting în domeniul resurselor umane, oferind soluţii pentru: 

a) Dezvoltarea personală şi profesională 
b) Cresterea performanţelor şi a competitivităţii, atât la nivel individual cât şi organizaţional 

prin: 
a) Evaluarea culturii organizaţionale şi a climatului organizaţional 
b) Proiectarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performantelor 
c) Proiectarea şi implementarea pachetelor de motivare 
d) Consultanţă pentru realizarea/dezvoltarea /implementarea de Fise de post, ROI/ROF, 

Organigrame 
e) Analiza nevoilor de training (prima companie din Romania care a organizat un seminar cu 

tema Analiza Nevoilor de Training, la World Trade Center, in 1999, cu 60 manageri de resurse 
umane) 

f) Conceperea şi livrarea de programe de training dedicate şi OPEN 
g) Follow up/Evaluarea rezultatelor post training şi recomandări  

 

COMPASS Training este membru al ASTD - American Society for Training and Development - ceea 
ce ne oferă posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi concepte, abordări şi tehnici din domeniul 
trainingului şi resurselor umane.   
 

Preocuparea COMPASS pentru introducerea unor metode moderne de aliniere organizaţională şi 
creare a “learning organization” se manifestă inclusiv prin organizarea evenimentului “Total 
Performance Scorecard” şi lansarea primei traduceri in limba română a cărţii omonime a dr. Hubert K. 
Rampersad (a se vedea şi http://www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=349  ) 
 

3. CE INSEAMNĂ PENTRU NOI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A 
PERFORMANŢELOR? 
Pentru COMPASS, un astfel de sistem reprezintă: 

a) o componentă de bază a  managementului performanţei 
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b) un rezultat al analizei funcţiunii de resurse umane şi a corelaţiilor cu alte funcţiuni 
organizaţionale 

c) crearea unui instrument si metodologii / procedura uniforme de evaluare a personalului la 
nivel de organizaţie/grup, care pot fi ulterior refolosite de beneficiar pe baza know-how 
dobândit  în urma primei implementări (pilot) 

d) trecerea de la simpla evaluare (contemplativă) la  Planuri de Acţiune specifice pentru 
contextul organizaţiei din care face parte persoana evaluată (atât al relaţilor interumane, cât şi 
fluxurilor financiare şi informaţionale, stadiului de dezvoltare a organizaţei, Mission, Vision, 
Values) 

e) posibilitatea de a construi împreună (ulterior), în cadrul unor seminarii dedicate, Balance 
Scorecard Personal, Balance Scorecard Organizaţional şi genera planuri de acţiune pentru 
alinierea lor  

f) Posibilitatea de a recomanda în ce departament/tip de activitate/flux din organizaţie se poate 
integra cel mai bine persoana evaluată 

 
4. CUM PROCEDĂM? 
4.1 Etape operaţionale 

a) ne contactaţi şi stabilim o agendă a unei întâlniri/discuţii, pe a cărei durată să definim cât mai 
bine ce se doreşte şi să oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare 

b) in 24-72 ore, primiti o primă versiune a unei oferte 
c) discuţie telefonică  - clarificări 
d) decizie 
e) semnarea unui contract (+clauze confidenţialitate), cu detalii despre tipul de activităţi de 

desfăşurat, termen de livrare şi mod de colaborare - pe parcurs 
f) Derularea activităţilor 

4.2 Etape de lucru 
a) Analizarea nevoilor: status prezent versus status propus,  strategie şi obiective pe termen 

scurt, mediu şi lung  
b) Definirea ariilor de lucru: zonele principale de intervenţie (ce urmează să fie evaluat: 

comportamentul, rezultatele sau potenţialul angajaţilor; ce criterii de evaluare se vor folosi 
pentru a defini elementele/atributele performanţei). Se stabileşte un plan cadru de lucru 

c) Stabilirea setului de competenţe corelat cu atributele performanţei specificate  
d) Stabilirea standardelor de performanţă pentru ariile de lucru şi  grupul ţintă 
e) Dezvoltarea planului de lucru - ierarhizare a priorităţilor de lucru (ce trebuie dezvoltat, in ce 

ordine), corelat cu obiectivele proiectului 
f) Selecţia testelor şi/sau altor metode de evaluare (ex: Assessment Center) corespunzătoare 

competenţelor de evaluat 
g) Evaluarea competenţelor convenite (a se vedea în Anexa 1 un exemplu) 
h) Evaluarea altor aspecte specifice (ex: stiluri comportamentale prin metoda LIFO®, climat 

organizaţional, Stiluri de conducere, comportamentul la stres) cu impact asupra competenţelor  
i) Sinteza rezultatelor şi analiza acestora 
j) Realizarea unor Planuri de Acţiune pentru angajaţii evaluaţi, în vederea atingerii 

standardelor de performanţă stabilite 
k) Feedback + eventuale completări/ajustări 
l) Opţional – asistenţă în implementare 

 

5. UNDE PUTEM DERULA ACEASTĂ ACTIVITATE?  
La sediul beneficiarului, la sediul COMPASS sau în orice locaţie stabilită de comun acord ca adecvată 
pentru derularea acţiunilor şi atingerea obiectivelor.  
6. CÂT DUREAZĂ IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE EVALUARE A 
PERFORMANŢELOR? 
În funcţie de sistemele/procedurile deja existente la beneficiar şi de amploarea proiectului, durata poate 
varia între  6 săptămâni şi 12 luni.  
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Anexa 1: 
EXEMPLE DE COMPETENŢE EVALUATE 
 
 MANAGERI 
• PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE  
• CONTROL MANAGERIAL  
• DELEGARE  
• ANALIZA PROBLEMELOR (eficacitate în identificarea problemelor căutând date pertinente, 

recunoaşterea informaţiilor importante şi identificarea cauzelor posibile ale problemelor) 
• ORGANIZAREA TIMPULUI 
• PERCEPŢIA PROCESELOR 
• LUAREA DECIZIILOR 
 
AGENŢII DE VÂNZĂRI 
• ORIENTAREA SPRE CLIENT 
• IMPACTUL (prima impresie pozitivă – creare şi menţinere) 
• TENACITATE 
• FLEXIBILITATE (capacitate de a-şi modifica propriul comportament) 
• INIŢIATIVĂ (căutarea oportunităţilor, influenţarea evenimentelor) 
• SENSIBILITATE INTERPERSONALĂ  
• CAPACITATE DE INFLUENŢARE 
• ÎNCREDERE ÎN SINE 
 
FINANCIAR/CONTABIL 
• ANALIZA PROBLEMELOR 
• PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA 
• ANALIZA NUMERICĂ 
 
PROJECT MANAGER 
• GÂNDIRE DIVERGENTĂ 
• SPIRIT DE ECHIPĂ 
• INIŢIATIVĂ 
• PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA 
• CONTROL 
• ANALIZA PROBLEMELOR 
• REZOLVAREA PROBLEMELOR 
• TENACITATE 
• ATENŢIE LA DETALII 
• DELEGARE 
 
ECHIPĂ 
• STADIUL ECHIPEI 
• NIVELUL DE INTEGRARE ÎN ECHIPĂ 
• MODURI DE GÂNDIRE 
• FILTRE DE COMUNICARE ȘI IMPACTUL ÎN ECHIPĂ 
• ASERTIVITATE 
• TIP DE AUTORITATE EXERCITATĂ ÎN ECHIPA 
 


