C7. Managementul
performanței. Tehnici
de evaluare a
performanței (schiță)

după: Armstrong, Michael. (2009).
Managementul resurselor umane:
manual de practică. București: Codecs.

Managementul
performanţei:
obiective,

proces sistematic de îmbunătăţire a
performanţei organizaţionale prin
creşterea performanţelor echipelor
şi angajaţilor individuali

=

crearea unei culturi a înaltei
performanţe, în care echipele şi angajaţii
individuali să-şi asume răspunderea pentru
îmbunătăţirea continuă a proceselor din
organizaţie şi pentru perfecţionarea
propriilor aptitudini şi contribuţii, în condiţiile
exercitării unui leadership eficient.

scop

Concret

are de-a face cu alinierea obiectivelor
individuale cu cele organizaţionale şi
cu obţinerea sprijinului angajaţilor
pentru valorile fundamentale ale
organizaţiei

Responsabilizarea, motivarea şi
recompensarea angajaţilor pentru a-i
face să dea în munca lor tot ce e mai bun

obiective ale
managementului
performanţei

Concentrarea activităţii angajaţilor spre ceea
ce trebuie făcut şi spre metodele care trebuie
folosite. Alinierea obiectivelor individuale
ale oamenilor cu obiectivele organizaţiei

Gestionarea şi asigurarea resurselor pentru
o bună performanţă în îndeplinirea
răspunderilor şi realizarea obiectivelor
stabilite de comun acord
Asigurarea unor procese prin care managerii
să gestioneze munca oamenilor lor în aşa fel
încât să asigure succesul organizaţiei
Maximizarea potenţialului echipelor şi
angajaţilor individuali în folosul oamenilor şi
organizaţiei, urmărind îndeplinirea
obiectivelor comune

proces planificat ale cărui componente principale
sunt acordul în privinţa obiectivelor,
măsurarea, feedbackul, întărirea pozitivă şi
dialogul.
se concentrează pe ţinte
stabilite, standarde şi măsuri
sau indicatori de performanţă

Urmăreşte măsurarea rezultatelor sub forma
performanţei realizate, comparativ cu
aşteptările exprimate sub forma obiectivelor

Unul dintre principiile pe care se bazează este
stabilirea de comun acord cu angajatul a cerinţelor
presupuse de rolul îndeplinit de acesta, a
obiectivelor muncii sale, a modalităţilor de creştere
a performanţei şi a planurilor de dezvoltare
personală

Datele de intrare sunt cunoştinţele,
aptitudinile şi competenţele
necesare pentru a se produce
rezultatele

are în vedere şi
valorile şi intrările în
proces

Se bazează pe principiile
managementului pe baza
unui contract, nu ale unuia
întemeiat pe comandă

este un proces continuu şi flexibil,
care îi implică pe manageri şi pe
subordonaţii lor, în calitate de parteneri
activi, într-un cadru conceptual care
stabileşte cum pot să lucreze cel mai
bine pentru a obţine rezultatele cerute.

Caracteristicile MP

Se poartă deci un dialog
permanent cu privire la
performanţă, care cuprinde
analiza rezultatelor muncii
angajatului, prin compararea lor
cu obiectivele, cerinţele şi
planurile stabilite

recurge la consens,
nu la control şi
coerciţie

se concentrează mai degrabă pe
planificarea şi îmbunătăţirea performanţei viitoare decât pe aprecierea în
retrospectivă a performanţei anterioare

asigură baza necesară pentru un dialog
sistematic şi frecvent între manageri şi
angajaţi sau echipe, despre performanţă şi
nevoile de dezvoltare

se ocupă în principal de performanţa
individuală şi dezvoltarea individului, dar
poate fi aplicat şi la nivel de echipă

Deşi managementul performanţei este o
componentă importantă a sistemului de
recompensare, principala sa direcţie de
vizare este dezvoltarea, prin feedbackul şi recunoaşterea meritelor
angajaţilor, ca şi prin identificarea
oportunităţilor de creştere
"Realizarea, executarea,
efectuarea, îndeplinirea a ceva
care a fost comandat sau asumat."

Clarificarea
conceptelor

înseamnă nu doar
rezultatele obţinute
de oameni, ci şi felul
cum şi le realizează

se defineşte adesea doar sub
aspectul rezultatului realizat în
activitate - îndeplinirea unor
obiective cuantificate

Performanţa

Managementul performanţei are
deci de examinat modul în care
se obţin rezultatele, pentru că
această examinare este cea care
asigură informaţiile necesare
îmbunătăţirii rezultatelor

atunci când se gestionează
performanţa echipelor şi angajaţilor
individuali, trebuie luate în considerare
atât intrările (comportamentul), cât şi
ieşirile (rezultatele).

Brumbrach (1988)

alinierea obiectivelor
individuale cu cele
organizaţionale

Conceptul real al managementului
performanţei urmăreşte crearea unei
viziuni comune asupra scopurilor şi
obiectivelor organizaţiei, pentru a ajuta
fiecare angajat să-şi înţeleagă şi să-şi
recunoască propria contribuţie şi pentru a
gestiona şi îmbunătăţi atât performanţele
individuale cât şi pe cele organizaţionale

Fletcher (1993)

se porneşte de la stabilirea obiectivelor
la vârf, după care fiecare dintre
nivelurile inferioare şi le defineşte pe
ale sale în funcţie de cele superioare

descendent

proces
echipele și angajaţii individuali
au oportunitatea de a-şi formula
propriile lor scopuri, încadrate în
sistemul obiectivelor, strategiei
şi valorilor organizaţiei

ascendent

Obiectivele trebuie deci să
fie convenite, nu impuse, iar
acordul asupra lor trebuie
atins printr-un dialog
deschis şi continuu între
manageri şi angajaţi.

duce la o înţelegere comună
asupra a ceea ce este necesar
pentru creşterea performanţei şi
asupra modului în care se poate
realiza aceasta
gestionarea
aşteptărilor
înseamnă în esenţă clarificarea şi
convenirea lucrurilor pe care
trebuie să le îndeplinească
angajaţii şi a comportamentelor
pe care trebuie să le adopte

"se referă la libertatea oamenilor de a
alege modul în care îşi îndeplinesc
sarcinile, efortul pe care îl depun,
inventivitatea şi productivitatea pe care
le arată în munca lor".

comportamentul
discreţionar

Nu este acelaşi lucru
cu

evaluarea
performanţei

managementul
performanţei.

Proces comun, pe baza dialogului.
Urmărire continuă a performanţei, plus una sau mai
multe analize formale.
Calificativele sunt folosite mai rar.
Este un proces flexibil.
Vizează şi valorile şi comportamentele, nu doar
obiectivele.
Se întâmplă mai rar să fie corelat cu remunerarea.
Documentaţia este menţinută la minimum.
Face parte din atribuţiile managerilor de linie.

Examinarea se produce de sus în jos.
Constă din şedinţe de analiză anuală a muncii.
Se acordă calificative.
Este un sistem rigid, "monolitic".
Vizează doar obiective cuantificate.
Este legată adesea de sistemul de salarizare.
Este birocratică, fiind însoţită de o documentaţie
complicată.
Face parte din atribuţiile departamentului de RU.

Ciclul
managementului
performanţei

stau la bază dezvoltării,
evaluării şi feedbackului din
cadrul procesului de
management al
performanţei

Acordurile cu privire la

îndatoririle angajatului
definesc aşteptările
organizaţiei cu privire
la

competenţele acestuia

sub forma unui

profil de rol

principalele rezultate
în muncă

documentul care
stabileşte rolul
angajatului

profil de rol

descriu ceea ce
trebuie realizat
Permanente legate de munca
sau rolul angajatului

tipuri

Ţinte de plan

Obiectivele

rezultatele cuantificabile care trebuie obţinute şi care
se măsoară în termeni precum producţia rezultată,
volumul prelucrat, volumul vânzărilor, nivelurile de
prestaţie a serviciului, reducerea costurilor,
reducerea procentului de rebuturi etc.

lucrări care trebuie finalizate la o dată
specificată, complet sau într-un număr
de faze intermediare

Sarcini /proiecte

sunt definite de regulă în mod
generic de către cadrul de
competenţă

Obiective de
comportament

S = Specifice/Solicitante - clare, fară ambiguităţi, la
obiect, uşor de înţeles şi apte să solicite potenţialul
existent

Criterii de formulare

conforme cu valorile
fundamentale (ex.
spiritul de echipă)

M = Măsurabile - exprimate adesea numeric,
cantitativ, ca nivel de calitate, durată, valoare
bănească etc.
A = Abordabile - dificile dar nu imposibil de atins de
către o persoană competentă şi decisă să-şi asume
un angajament conştient.

"SMART"

R = Relevante - convergente cu obiectivele
organizaţiei, astfel încât ţelul individului să fie aliniat
ţelurilor corporative.

T = Temporale - precizate în timp, adică să fie
realizate la termenul convenit de comun acord.

uşor de făcut dacă
angajatul are de
realizat ţinte de plan
cuantificabile

de exemplu un
anumit nivel de
vânzări

Măsurarea
performanţei
dificilă pentru
lucrătorii
profesionişti

de exemplu cei care
lucrează în
cercetarea ştiinţifică

Dificultatea este însă
înlăturată într-o oarecare
măsură dacă se face
distincţie între cele două
tipuri de rezultat

rezultatul cantitativ

poate fi exprimat în
mărimi numerice

şi rezultatul calitativ

efecte necuantificabile

ce înseamnă
"satisfăcătoare")

X cantitativ
este important ca la fixarea
obiectivelor să se răspundă la
întrebarea: "Cum vom şti că
acest obiectiv a fost realizat?"

cunoştinţele şi
aptitudinile
dobândite de
angajat

este nevoie şi de
luarea în
considerare a
datelor de intrare

Folosirea
indicatorilor de
performanţă

după: N.a. (2009),
EVALUAREA
PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE-curs
https://www.scribd.com/docu
ment/147457076/EVALUARE
APERFORMAN%C5%A2ELO
R-PROFESIONALE-curs

X calitativ
finalizarea
"satisfăcătoare"
a unui proiect
sau sarcini

comportamentul care poate fi
demonstrat ca fiind
corespunzător standardelor
precizate de cadrul de
competenţă şi de setul de valori
fundamentale

Comportamentele nu se pot măsura cantitativ, dar pot
fi totuşi apreciate prin compararea cu modelele
comportamentale considerate dezirabile sau
indezirabile de organizaţie, identificând în acest scop
instanţele în care angajatul a avut o conduită sau alta.

1. îndeplinirea obiectivelor.
2. Competenţa.
3. Calitatea.
4. Contribuţia la realizările echipei.
5. Servirea clienţilor.
6. Relaţiile profesionale cu colegii.
7. Productivitatea.
8. Flexibilitatea.
9. îndeplinirea ţintelor de calificare /învăţare.
10. Alinierea obiectivelor personale cu cele
organizaţionale.
11. Discernământ economic.
12. Discernământ financiar.

cel mai frecvent
utilizaţi în organizaţii

Aprecierea
salariatului în raport
cu profilul postului

Sursa: O. Hoffman
Management.
Fundamente
socioumane,
Editura Victor,
Bucuresti, 1999

Fisa de apreciere
Tehnici de evaluare
a performantelor

ex: Normele
Metodologice
publicate în
Monitorul Oficial nr.
141/2000. pentru
evaluarea în
învățământul
universitar

probabil cea mai
populara modalitate
de apreciere a
performantelor
resurselor uman

Scala grafica

Scale de evaluare

scale standard

scale bazate pe
comportament

Răspunsul trebuie
formulat astfel: "Vom
şti fiindcă se va
produce X."

Mathis, 1998, p. 182

