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DEZVOLTAREA DURABILĂ 
Dezvoltarea durabilă este rezultatul unei 

bunăvoinţe şi responsabilitate 
cetăţenească bazată pe luarea în seamă, 
în mod global şi echilibrat, a performanţei 
economice, aspectelor sociale şi a 
protecţiei mediului cu scopul: 
- de-a favoriza o partajare echitabilă; 
- prezervării viitorului şi intereselor 
generaţiilor viitoare  
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Dimensiunile dezvoltării durabile a 
întreprinderii

Respectarea 
mediului 

Echitate socială 

Performanţă economică 

Acţionari 

Utilizatori Clienţi 

Organizaţia 
însăşi 

Personal Parteneri 

Colectivitate 

INTERES 
GENERAL 
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Pilotajul proceselor şi competenţelor 
vs. controlul de gestiune 

PERFORMANŢĂ 

1. Performanţa unei întreprinderi este tot ceea ce, şi numai ceea
ce, contribuie la atingerea obiectivelor strategice. 

2. Performanţa unei întreprinderi este tot ceea ce, şi numai ceea
ce, contribuie la ameliorarea cuplului valoare-cost, ceea ce 
înseamnă ameliorarea creării de valoare netă (în mod contrar, 
nu este neapărat performanţă ceea ce contribuie la 
diminuarea costului sau la creşterea valorii, indubitabil, dacă 
aceasta nu ameliorează soldul valoare-cost sau indicatorul 
valoare/cost) 
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Principiile managementului performanţei sunt: 

- transformă obiectivele organizaţiei în obiective individuale, de echipă, de 
departament; 
- ajută clarificarea/stabilirea obiectivelor organizaţiei; 
- este un proces continuu şi de evoluţie în care performanţa creşte de-a 
lungul timpului ; 
- se bazează mai degrabă pe consens şi cooperare decât pe control şi 
constrângere;  
- creează idei care pot fi uşor împărtăşite în privinţa a ceea ce trebuie făcut 
pentru a mări performanţa şi cum se poate ajunge la performanţă; 
- încurajează managementul performanţei individuale ; 
- necesită un stil managerial care este deschis, sincer şi încurajează 
comunicarea între superiori şi subalterni; 
- necesită un feedback continuu;  
- feedback-ul permite ca experienţa şi înţelepciunea dobândite în timpul 
activităţilor de către indivizi, să modifice obiectivele organizaţiei;  
- măsoară şi evaluează toate performanţele organizaţiei în comparaţie cu 
obiectivele propuse; 
- trebuie să fie aplicat întregului colectiv, începând de la manageri şi 
terminând cu ultimul angajat; 
- realizează legături între performanţe şi recompensele financiare. 
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 Procesele managementului 
performanţei sunt: 

 Planificarea;
 Definirea aşteptărilor;
 Obiective;
 Măsurarea nivelului de performanţă;
 Procesul continuu al managementului performanţei;
 Revizuirea managementului performanţei;
 Furnizarea feedback-ului;
 Evaluarea performanţei;
 Ratingul performanţei;
 O altă alternativă asupra ratingului;
 Antrenarea;
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Planificarea pe termen lung 

Benchmarking al 
celor mai bune practici 

Nevoile comunităţii 
(pe termen scurt/lung) 

Analiză SWOT 
etalon 

(Unde suntem acum?) 

Declaraţia 
misiunii Viziune pentru 5-10 ani 

(Unde dorim să ajungem?) 

Detalii privind viziunea Revizuire 

Ecarturi 
(diferenţe între unde ne aflăm 

 şi unde vrem să ajungem) 

Ţeluri şi obiective 
Indicatori de performanţă 

Plan strategic 
(Cum vom ajunge acolo?) 

Buget pentru 
mai mulţi ani 
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STRUCTURA DE PRINCIPIU A MODELULUI EFQM 
(modelul JURAN – România) 

Leadership 
10% 

Sistemul 
calităţii şi 
procese 
14% 

Rezultatele 
afacerii 
15% 

Managementul 
personalului  

9% 

Strategie şi 
planificare 

8% 

Resurse 
9% 

Satisfacţia 
personalului 

9% 

Satisfacţia 
clienţilor 

20% 

Impactul asupra 
societăţii 

6% 

Factori determinanţi 50% Rezultate 50% 
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BALANCED SCORECARD 
 

Obiective 

Indicatori 

Valori realizate 

Iniţiative 

“Ce trebuie 
oferit 

acţionarilor?” 

Rezultate financiare 

Obiective 

Indicatori 

Valori realizate 

Iniţiative 

“Cum să fie 
pilotată 

schimbarea şi 
ameliorarea?” 

Învăţarea organizaţională 

Obiective 

Indicatori 

Valori 
realizate 

Iniţiative 

“Care sunt 
procesele esenţiale 

în satisfacerea 
acţionarilor şi 

clienţilor?” 

Rezultate interne 

Obiective 

Indicatori 

Valori 
realizate 

Iniţiative 

“Ce trebuie 
oferit 

clienţilor?” 

Clienţi 
Viziune 

şi 
strategie 
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Tabloul de bord echilibrat 
 Obiective 

strategice 
Indicatori strategici 

(de rezultat) 
Determinanţi ai performanţei 

(indicatori de acţiune) 

Perspectiva financiară 
F. Creşterea activităţii 

CA globală 

CA pe segmente 

Perspectiva clienţi 
C1. Dezvoltarea panelului clienţi 
C2. Fidelizarea clienţilor 
C3. Dezvoltarea imaginii 

% de noi clienţi şi CA crescută 

Clienţi pierduţi 

Creşterea CA; Clienţi fideli 

Evoluţia clienţilor 
(anchetă imagine de 

marcă) 

Perspectiva proceselor 
P1. Dezvoltarea segmentelor strategice 
P2. Procese novatoare 
P3. Calitate 
P4. Respectarea legislaţiei 

Parte de piaţă 

Litigii şi reclamaţii 

Over-time 

Număr de noi procese 

Audit de calitate 

Evoluţia efectivelor 

Perspectiva învăţării organizaţionale 
O1. Dezvoltatea competenţelor 
O2. Formarea personalului rulant 
O3. Bazele informaţiilor 

Acoperirea posturilor cheie 

Numărul întreg 

Nivelul formării 
personalului 

Numărul de informaţii 
pierdute sau tardive 
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BALANCED SCORECARD 
Perspectiva financiară 
F1 Creşterea activităţii 
F2 Creşterea ratei profitului operaţional (PO) 
F3 Respectarea ratei de recuperare a capitalului investit 
F4 Diminuarea cheltuielilor financiare (CF) 
F5 Ameliorarea performanţei operaţionale 
F6 Reducerea cheltuielilor indirecte 

INDICATORI 
Creşterea cifrei de afaceri (CA) 
Variaţia PO 
RRCI 
Variaţia CF 
Resurse/CA prin mijloace proprii 
Cheltuieli indirecte/CA netă 

Perspectiva clientului 
C1 Dezvoltarea masei de clienţi 
C2 Fidelizarea clienţilor 

C3 Dezvoltarea imaginii 

% de noi clienţi; CA de la noii clienţi 
Clienţii perduţi; Creşterea CA din 
fidelizarea clienţilor 
Rezultatul evaluărilor clienţilor 

Perspectiva proceselor 
P1 Dezvoltarea segmentelor strategice 
P2 Dezvoltarea de procese inovatoare 
P3 Calitatea 
P4 Respectarea legislaţiei 

Cota de piaţă 
Numărul noilor produse; CA generată 
Litigii; reclamaţii; întârzieri 
Infracţiuni 

Perspectiva învăţării organizaţionale 
I1 Dezvoltarea competenţelor 
I2 Formarea personalului rulant 
I3 Bazele de informaţii 

Acoperirea posturilor cheie 
Numărul personalului înalt calificat 
Întârzieri – informaţii lipsă 
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Exemplu de: Tablou de bord strategic global (TBSG) 

ACŢIONARI 

CLIENŢI 

UTILIZATORI ŞI 
BENEFICIARI 

ÎNTREPRINDEREA 
însăşi 

PARTENERI 

PERSONAL 

COMUNITATE 

LEADERSHIP 

Crearea de valoare pentru acţionari 
Rentabilitatea capitalului investit – creştere – valoare de piaţă 

Crearea de valoare pentru clienţ (şi întreprindere) 
Orientare clară către satisfacţia şi fidelizarea clientului pentru optimizarea 
venitului 

Crearea de valoare pentru utilizatori şi beneficiari 
Luarea în calcul a nevoilor şi aşteptărilor tuturor celor ce sunt în relaţie cu 
produse şi servicii furnizate de întreprindere 

Crearea de valoare pentru întreprinderea însăşi 
Performanţa sistemelor, performanţa proceselor, performanţa proiectelor 
orientate către CLIENT 

Crearea de valoare pentru parteneri 
Relaţii mutualmente benefice 

Crearea de valoare pentru personal 
Instaurarea relaţiei de încredere mutuală, eliberare de potenţialităţi 

Crearea de valoare pentru comunitate 
Securitatea instalaţiilor, prezervarea intereselor generaţiilor viitoare, relaţii cu 
comunitatea 

Crearea tuturor condiţiilor de mediu propice realizării finalităţilor 

A face existentul 
eficace 

A
xa

 c
re

ăr
ii 

va
lo

rii
 e

ch
ili

br
at
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Asigurarea managementului la nivelul de incertituine a vitorului 
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Exemplu de: Tablou de bord strategic global 

ACŢIONARI 

CLIENŢI 

UTILIZATORI ŞI 
BENEFICIARI 

ÎNTREPRINDEREA 
însăşi 

PARTENERI 

PERSONAL 

COMUNITATE 

LEADERSHIP 

-Valoare adăugată economică (EVA) 
-Creştere 
-Valoare adăugată de piaţă (MVA) 

-Indice de satisfacţie a clientului (valoare percepută > 80%) 
-Cota de piaţă 

-Indicele satisfacţiei utilizatorilor şi beneficiarilor (valoare percepută > 80%) 

-Capacitatea de învăţare 
-Excelenţa operaţională 
-Productivitate > 12% pe an 

-Indice de satisfacţie a partenerilor (valoare percepută > 70%) 

-Indice de satisfacţie a personalului (valoare percepută > 70%) 

-Indicele HSE 
-Indicele imaginii globale (valoare percepută > 70%) 

-Indicele performanţei globale > 450 puncte EFQM 
-Indicele eticii (bază continuă de disfuncţionalităţi) 

VALOARE 
Indicatori de rezultate 

A
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Asigurarea managementului la nivelul de incertituine a vitorului 
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Balanced Scorecard pentru resurse umane (RU) 
Obiective strategice Indicatori strategici Ţinte Iniţiative strategice Buget 

... ... ... ... ... 

 
 
 
 

L1. Oferirea de informaţii 
strategice privind RU 

L2. Dezvoltarea 
competenţelor strategice ale 
RU 

L3. Completarea fluxului de 
leadership pentru RU 

L4. Sporirea partajării celor 
mai bune practici 

L5. Asigurarea alinierii 
strategice 

L6. Crearea unor viziuni şi 
culturi partajate 

- Operativitatea sistemului 
de aplicaţii pentru RU 

- Nivelul competenţelor RU 

- Graficul adâncimii 
poziţiilor cheie 

- Cele mai bune practici 
transferate (număr) 

- Ţeluri personale legate de 
BSC (%) 

- Conştientizare strategică 
(%) 

- 100% 
(vs. Plan) 

-100% 
(vs. Plan) 

- 80% 

- 50% 

- 80% 

- 80% 

- Planul sistemelor RU 

- Planul competenţelor RU 

- Programul de dezvoltare a 
leadership-ului RU 

- Programul de 
management al 
cunoştinţelor 

- Cascada BSC 

- Educarea şi comunicarea 
strategice 

QQQ U.M. 

RRR U.M. 

SSS U.M. 

TTT U.M. 

UUU U.M. 

VVV U.M. 

TOTAL XYZ U.M. 

În
vă

ţa
re

 ş
i c

re
şt

er
e 

...
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Elementele tabloului de bord social 

 Reuşita salariaţilor
  Au îndeplinit salariaţii obiectivele strategice cheie pentru 
întreprindere ? 

 Comportamentul conducătorilor şi salariaţilor
  Echipa de conducere şi salariaţii se comportă ei în permanenţă într-
un mod care va permite de a ne îndeplini obiectivele strategice ? 

  Ne-am identificat noi şi ne-am ocupat bine de jucătorii “A” în 
locurile “A” ?  

 Competenţele salariaţilor
  Salariaţii, în special la locurile cheie “A” au ei talentele necesare 
pentru a executa strategia noastră  

 Starea de spirit şi cultura salariaţilor
  Salariaţii înţeleg strategia noastră şi aderă ei la aceasta, avem noi 
cultura cerută pentru a susţine executarea strategiei ?  
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Axa 1 Măsurarea  reuşitei salariaţilor 

Problema : Salariaţii au contribuit  ei la îndeplinirea 
obiectivelor strategice cheie pentru organizaţie? 

 Numărul şi calitatea reclamaţiilor clienţilor
 Numărul şi calitatea elogiilor clienţilor
 Numărul reclamaţiilor clienţilor rezolvate în mod satisfăcător
 Numărul sugestiilor clienţilor primite şi /sau rezolvate
 Numărul ofertelor de noi activităţi
 Procentul de fidelizare a clienţilor
 Procentul pentru satisfacţia clienţilor
 Procentul clienţilor extrem de satisfăcuţi de serviciu
 Procentul clienţilor pentru care suntem furnizorii aleşi
 Procentul  reclamaţiilor recurente ale clienţilor
 Procentul clienţilor care gândesc că salariaţii pot rezolva

problemele de  serviciu
 Procentul clienţilor care gândesc că suntem ascultătorii

problemelor lor
 Procentul clienţilor care indică faptul că aşteptările lor  au fost
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Axa 2  Comportamentele conducătorilor şi salariaţilor 

Problema :  
Echipa conducătoare şi salariaţii se comportă în permanenţă 
astfel încât să ajungă să realizeze obiectivele noastre strategice 
cheie ? 
1. Modificarea medie a scorului de apreciere al performanţei de-a lungul timpului
2. Uniformitatea şi claritatea mesajelor care provin de la cadrele superioare şi

ale 
 departamentului RU 

3. Eficacitatea partajului informaţiilor printre departamente
4. Eficacitatea măsurilor luate referitor la executanţi a căror performanţă este

mediocră 
5. Rotirea salariaţilor pe nivel de performanţa şi control.
6. Amploarea lucrului în echipe interfuncţionale
7. Amploarea de învăţare organizată
8. Gradul conform căruia salariaţii vor accepta să facă un efort suplimentar sau

punctual 
 când o muncă trebuie să fie terminată. 

9. Partajul cunoştinţelor în materie de bune practici
10. Numărul programelor disponibile pentru clienţi care permit să identifice

 comportamentul / realizările salariaţilor 
11. Procentul  salariaţilor implicaţi în autoevaluare
12  Procentul  salariaţilor care propun sugestii
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Axa 2  Comportamentele conducătorilor şi salariaţilor 
(continuare) 

13. Procentul  salariaţilor a căror performanţă este judecată ca excepţională de
către clienţi. 

14. Procentul  salariaţilor satisfăcuţi de nivelul de coaching /feedback dispensat în
munca lor 

15. Procentul  salariaţilor care au îndeplinit obiectivele de satisfacţie a clienţilor
16. Procentul   salariaţilor care-şi arată satisfacţia cu modul  în care deciziile sunt

luate în materie de salariu 
17. Procentul  salariaţilor care arată că formarea a ameliorat eficacitatea lor în

muncă 
18. Procentul  cadrelor care indică faptul că cultura ajută societatea să se

adapteze la provocările concurenţei 
19. Procentul  ideilor originale puse în aplicaţie
20. Perceperea unui tratament coerent şi echitabil a tuturor salariaţilor
21. Perceperea personalului nou angajat
22. Gradul de fidelizare a capitalului uman critic
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Axa 3 Competenţele salariaţilor 
Măsuri pentru competenţele salariaţilor: 

Problema :  
       Salariaţii, în special în posturile “A” sau cheie, au ei 

competenţele necesare pentru a executa strategia noastră? 

1. Amploarea muncii în echipe transversale
2  Amploarea învăţării organizate
3. Gradul de înţelegere a strategiei şi a scopurilor operaţionale ale organizaţiei
4. Gradul după care salariaţii au acces uşor la informaţiile şi la cunoştinţele de care au

nevoie.  
5. Gradul după care practicile în materie de angajare,  de evaluare şi de remunerare

caută şi recompensează formarea şi împărtăşirea cunoştinţelor. 
6. Gradul după care departamentul de RU contribuie la dezvoltarea competenţelor de

leadership necesare. 
7. Gradul după care competenţele necesare ale salariaţilor sunt reflectate în recrutarea

, plasarea şi gestionarea performanţei.
8. Gradul după care organizaţia a transformat strategia sa în scopuri şi obiective

specifice asupra cărora salariaţii pot acţiona pe termen scurt, mediu şi lung .
9. Gradul după care organizaţia este cunoscută pentru responsabilizarea sa –

adică se poate defini care sunt persoanele responsabile de rezultat
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Axa 3 Competenţele salariaţilor 
(continuare) 

10. Gradul după care organizaţia este cunoscută pentru inovare – capacitatea
sa   de a crea şi produce noi servicii 

11. Gradul după care organizaţia este cunoscută pentru a avea talente 
excepţionale – capacitatea sa de a atrage şi fideliza cele mai bune talente 

12. Gradul după care organizaţia este cunoscută pentru că are o stare de spirit 
împărtăşită – capacitatea sa de a demonstra o cultură comună sau 
împărtăşită printre salariaţi şi clienţi  

13. Procentul  salariaţilor evaluaţi  ca fiind foarte capabili
14. Procentul  salariaţilor evaluaţi ca fiind foarte motivaţi
15. Gradul după care echipa cadrelor superioare este percepută de personal ca

fiind eficientă în comunicarea    misiunii şi a unei viziuni a organizaţiei 
16. Gradul după care echipa cadrelor superioare este percepută de personal ca

nişte surse eficiente de motivare şi de energie pentru restul organizaţiei 
17. Gradul după care cadrele superioare dau dovadă de angajare şi de

leadership în legătură cu chestiunile de împărtăşire a cunoştinţelor în toată 
organizaţia 

18. Competenţa managerilor în dezvoltarea subalternilor
19. Procentul salariaţilor care nu îndeplinesc cerinţele competenţelor de bază
20. Calitatea oportunităţilor perfecţionării şi promovării salariaţilor
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Axa 4. Starea de spirit şi cultura salariaţilor 
Măsuri pentru starea de spirit şi cultura salariaţilor: 
Problema: 
Salariaţii înţeleg şi aderă la strategie vom avea noi cultura 

necesară pentru a asigura susţinerea executării 
strategiei? 

 Coerenţa şi claritatea mesajelor provenind de la cadre superioare şi de la
departamentul de RU

 Gradul de existenţă al unei “stări de spirit împărtăşită”
 Gradul de înţelegere de către salariaţi a strategiei organizaţiei
 Diversitatea ideilor
 Cunoaşterea de către salariaţi a statutului eforturilor de schimbare prin

măsuri (de exemplu starea de spirit, operaţional, financiar)
 Aptitudinea stării de spirit a salariaţilor la tranziţia strategică
 (Schimbarea) stării de spirit a salariaţilor pentru a se adapta la direcţia

strategică (sau la schimbarea strategică)
 Satisfacerea salariaţilor cu oportunităţile de promovare, remunerare, etc.
 Gradul de înţelegere generalizată a valorilor
 Gradul după care salariaţii au înţeles bine scopurile şi obiectivele organizaţiei
 Gradul după care salariaţii au înţeles bine propriile lor scopuri.
 Gradul după care organizaţia a transformat strategia sa în scopuri şi obiective

specifice pe care salariaţii pot să acţioneze pe termen scurt, mediu şi lung
 Gradul de înţelegere la toţi salariaţii a funcţionării procesului de

gestiune şi de evaluare a performanţei organizaţiei
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Axa 4. Starea de spirit şi cultura salariaţilor 
(continuare) 

 Gradul după care personalul gândeşte să aibă o muncă importantă şi
interesantă

 Gradul după care personalul gândeşte că managerii vor furniza de bună
voie informaţii pertinente despre performanţă

 Gradul după care personalul gândeşte că societatea îşi asumă eficient
mediocrităţi de execuţie

 Gradul după care salariaţii pot să ia decizii şi să acţioneze fără  aprobarea
atunci când ei au informaţiile şi experienţa necesare pentru a face acest
lucru

 Gradul după care salariaţii estimează că managerii sunt utili în rezolvarea
problemelor de muncă

 Gradul după care salariaţii estimează că le sunt recunoscute contribuţiile
 Gradul după care salariaţii gândesc că au un cuvânt de spus în legătură cu

îndatoririle lor de muncă şi de calendarul proiectelor
 Gradul după care salariaţii percep managerii ca fiind inflexibili sau deschişi

la noi modalităţi de a face lucrurile
 Gradul după care salariaţii sunt mândrii  de a lucra în organizaţie
 Gradul după care salariaţii vor accepta să facă o muncă suplimentară

pentru a atinge un obiectiv de organizare
 Gradul după care strategia este clară şi bine înţeleasă
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Axa 4. Starea de spirit şi cultura salariaţilor 
(continuare) 

 Gradul după care cultura favorizează o bună comunicare în rândul
personalului

 Gradul după care personalul gândeşte că echipa cadrelor de conducere
fac planificări eficiente pentru viitor

 Gradul după care personalul gândeşte că există o cultură puternică
pozitivă sau “ spirit de echipă” în grup

 Gradul după care cadrele superioare dau dovadă de angajament şi de
leadership în legătură cu  chestiunile de împărtăşire a cunoştinţelor în
toată organizaţia

 Gradul după care viziunea este clară şi larg înţeleasă
 Nivelul şi schimbarea stării de spirit care se referă la faptul că cultura

organizaţiei creează un mediu pozitiv pentru luarea deciziilor
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Caracteristicile unui  tablou de 
bord social eficient  

Tabloul de bord social 

descrie procesul 
de executare  
al strategiei  

ajuta managerii să 
execute strategia  

cuprinde o combinaţie 
de indicatori  

se concentreaza pe 
câteva elemente 

 critice care  
contribuie la reuşită. 
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Caracteristicile unui  tablou de bord social eficient 

 Un tablou de bord social trebuie să descrie procesul de executare al 
strategiei. 

 Un tablou de bord social trebuie să ajute managerii să execute 
strategia mai rapid ameliorând calitatea deciziilor care afectează 
salariaţii. 

 Un tablou de bord social trebuie să-şi aibă rădăcinile în căutarea 
empirică. 

 Un tablou de bord social trebuie să cuprindă o combinaţie de indicatori 
avansaţi şi întârziaţi (învechiţi) ai succesului organizaţiei.

 Un tablou de bord social trebuie să se concentreze pe câteva elemente 
critice care contribuie într-adevăr la reuşită.

 Un tablou de bord social trebuie să  diferenţieze – clienţii , posturile şi 
salariaţii. 

 Un tablou de bord social trebuie să fie utilizat ca instrument de 
învăţământ.

 Un tablou de bord social trebuie să facă să reiasă clar obiectivele 
susceptibile de ameliorare şi pe care este posibil să se acţioneze

 Un tablou de bord social trebuie să identifice iniţiativele specifica care 
vor antrena ameliorări..

 Un tablou de bord social trebuie să încurajeze învăţarea şi
experimentarea permanente.
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Elementele cheie ale tabloului de bord al 

funcţiei RU
Reuşita salariaţilor Am ajuns noi să realizăm fiecare dintre elementele cheie 

conţinute în tabloul de bord social – adică reuşita salariaţilor, 
comportamentele  managementului şi salariaţilor, 
capacităţile salariaţilor, starea lor de spirit şi cultura? 

Costurile funcţiei RU şi 
costurile salariale 
adecvate 

Investirea noastră totală în personal (nu pur şi simplu funcţia 
RU) este potrivită  (nu pur şi simplu minimizată)? 

Tipuri de aliniere 
adecvate  

Practicile noastre sunt ele aliniate la strategia întreprinderii şi 
diferenţiate în funcţie de posturi? 

Bunele practici ale RU Am conceput şi pus în aplicare în toată întreprinderea practici şi 
politici de administrare a RU de  prim ordin? 

Profesioniştii RU eficienţi Profesioniştii RU au ei talentele necesare pentru a concepe şi 
pune în aplicare un sistem de administrare  a RU de prim 
ordin? 
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Obiectiv general 
STRATEGIE 

Ţinte relative la 
resursele fizice 

Ţinte relative la 
resursele umane 

Ţinte relative 
la resursele 
financiare 

Sisteme de planificare 
şi de control al 
resurselor fizice 

Sisteme de planificare 
şi de control al 

resurselor umane 

Sisteme de planificare 
şi de control al 

resurselor financiare 

Ţinte pentru fiecare responsabil în fiecare domeniu 

Performanţa responsabililor 

Sistem de recompensare 

Ţinte personale ale responsabilului 

Ierarhia obiectivelor 
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Tipuri de aliniere a RU

1. Alinierea internă  reflectă până la ce punct   procedurile noastre de 
gestiune a personalului reprezintă un ansamblu coerent şi se 
întăresc mutual.  

2.   Alinierea externă   reflectă până la ce punct ansamblul procedurilor 
noastre de gestiune a personalului organizaţiei concurează la buna 

executare a măsurilor.
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 Măsuri pentru tipuri de aliniere adecvate: 

Problema :  
Practicile în domeniul RU sunt aliniate la strategia organizaţiei, 

integrate şi diferenţiate printre grupurile de salariaţi dacă este 
cazul ?

 Gradul după care salariaţii estimează că sistemul gestiunii performanţei
determină în mare parte promovările şi recompensele salariale

 Gradul după care salariaţii simt că normele de evaluare a performanţei sunt
specifice, provocante şi juste

 Gradul după care sistemele de măsură a RU sunt percepute ca fiind
credibile

 Gradul eficacităţii comunicării informaţiilor către salariaţi
 Gradul de adaptare a nivelului recompensei la nivelul performanţei
 Gradul de stimă al salariaţilor  în procesului de evaluare a performanţei
 Gradul de acces al salariaţilor la informaţii şi la cunoştinţele de care au

nevoie
 Gradul după care competenţele necesare ale salariaţilor sunt reflectate în

recrutarea , plasarea şi administrarea performanţei
 Gradul de înţelegere şi contribuţia  la succesul organizaţiei  de către fiecare

sala iat
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Măsuri pentru tipuri de aliniere adecvate 
(continuare) 

 Gradul după care salariaţii văd o legătură clară între procesul de evaluare
al performanţei şi remunerarea lor

 Gradul satisfacerii aşteptărilor clienţilor datorită programelor de învăţare
 Gradul de responsabilizare a salariaţilor referitor la propria lor performanţă
 Gradul după care concepţia organizaţională a întreprinderii (adică maniera

în care funcţiile şi munca sunt structurate) susţine eficient strategia
organizaţiei

 Gradul după care procesul de administrare şi evaluare a performanţei
susţine eficient comportamentele necesare salariaţilor pentru executarea
strategiei

 Gradul de dezvoltare de către organizaţie a unui ansamblu de competenţe
comportamentale pentru a angaja, dezvolta, administra şi recompensa
persoanele

 Gradul de înţelegere a salariaţilor de ceea ce se aşteaptă  de la ei în tot
procesul de gestiune a performanţei

 Gradul de satisfacere a managerilor referitor la iniţiativa de schimbare a
culturii

 Gradul de satisfacere a managerilor referitor la rezultatele dezvoltării
cadrelor superioare

 Gradul de satisfacere a managerilor referitor la rezultatele gestiunii
performanţei
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Bunele practici  ale RU  
Problema :  
Am conceput şi pus în aplicare în toată organizaţia practici şi politici de 

gestiune a RU de prim ordin, aliniate strategic? 

 Diferenţierea medie în recompensele de salariu de merit între salariaţii de
performanţă şi slabi

 Gradul după care toate evaluările performanţei conţin un program de
dezvoltare specific

 Frecvenţa şi calitatea feedback-ului şi anchetelor care duc la salariaţi
 Impactul iniţiativelor de dezvoltare a personalului asupra capacităţii şi

comportamentelor specifice necesare
 Numărul şi calitatea discuţiilor anuale de evaluare a performanţei
 Procentul personalului evaluat regulat (adică trimestrial sau anual) printr-o

evaluare formală a performanţei
 Procentul salariului de merit determinat de o evaluare formală a

performanţei
 Numărul şi tipul “proiectelor sociale”destinate dezvoltării salariaţilor cu

potenţial ridicat
 Numărul candidaţilor excepţionali pentru fiecare deschidere de post strategic
 Procentul salariaţilor al căror salariu este legat de performanţă
 Calitatea activităţilor de coaching şi de mentoring
 Calitatea sistemelor de feedback a salariaţilor © Profesor Virgil POPA Ph. D



TABLOUL DE BORD SOCIAL ÎN ORGANIZAŢIA ……… 

Categoria 
tabloului de 
bord 

Importanţ
a 

Masurări Ierarhia 
indicatorilo
r 
/măsurilor 

Ponderea 
analitică a 

indicatorilo
r 

Scorecard Total punctaj 

1 2 3 4 5 X 
2004 

O 
2005 

1. Reuşita
salariaţilor 

250 
1.Ponderea implicării
salariaţilor în rezultatele 
clientilor 

250 62,5 X 0 125 250 

1.Ponderea contribuţiei
salariatilor  la nevoile de 
invatare şi dezvoltare 

200 50 X
0

200 200 

1.Gradul de furnizare a
serviciilor  către clienţi 

150 37,5 X 0 112,5 150 

1.Ponderea cadrelor cu
performanţe în activitatea 
ştiinţifică exprimată prin 
rezultatele organizatiei 

150 37,5 X 0 75 112
,5 

1.Ponderea personalului cu
masterat şi doctorat în total 
personal  

250 62,5 X 0 187,5 250 

        Total 1 700 962,5 
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2. Capacităţile
salariaţil

or 

200 1. Ponderea  salariaţilor
a căror performanţă 
este judecată ca 
excepţională de către 
clienţi 

300 60 X 0 180 240 

1. Gradul de înţelegere a
strategiei şi a
scopurilor
operaţionale ale
organizaţiei

100 20 X 0 60 80 

1. Ponderea  salariaţilor
evaluaţi  ca fiind
foarte capabili

200 40 X 0 160 200 

1. Gradul după care
echipa de conducere
este percepută de
personal ca fiind
eficientă în
comunicarea
misiunii şi a unei
viziuni a organizaţiei

250 50 X 0 150 200 

1. Ponderea salariaţilor
care nu îndeplinesc
cerinţele
competenţelor de
bază

150 30 X 0 90 120 

        Total 2 640 840 
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3. Starea de
spirit / 
cultura 
salariaţil
or 

150 1. Gradul după care
salariaţii estimează că
managerii sunt utili în
rezolvarea
problemelor de
muncă

250 37,5 X 0 112,5 150 

1. Ponderea salariaţilor
care sunt mândrii  de
a lucra în organizaţie

150 22,5 X 0 67,5 90 

1. Gradul după care
organizaţia a
transformat strategia
sa în scopuri şi
obiective specifice pe
care salariaţii pot să
acţioneze pe termen
scurt, mediu şi lung

250 37,5 X 0 112,5 150 

1. Satisfacerea
salariaţilor cu
oportunităţile de
promovare,
remunerare, etc

150 22,5 X 0 67,5 90 

1. Gradul după care
salariaţii pot să ia
decizii şi să acţioneze
fără  aprobare atunci
când ei au 
informaţiile şi 
experienţa necesare
pentru a face acest
lucru

200 30 X 0 90 150 

        Total 3 450 630 
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4. Sistemul
RU 

100 1. Coerenţa şi claritatea
mesajelor provenind
de la cadre superioare
şi de la departamentul
de RU

150 15 X
0 

60 60 

1. Gradul de identificare
a cunoştinţelor şi
abilităţilor necesare
potenţialilor viitori
angajaţi (cadre
didactice, alte tipuri
de personal)

200 20 X 0 60 80 

1. Gradul eficacităţii
comunicării
informaţiilor către
salariaţi

200 20 X
0 

80 80 

1. Gradul satisfacerii
aşteptărilor clienţilor
datorită programelor
de învăţare

250 25 X 0 75 100 

1. Gradul de dezvoltare
de către organizaţie a
unui ansamblu de
competenţe
comportamentale
pentru a angaja,
dezvolta, administra
şi recompensa
persoanele

200 20 X
0 

80 80 

        Total 4 355 400 
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5. 
Competenţele membrilor 

RU 

30
0 

1. Gradul de responsabilizare a
salariaţilor referitor la propria
lor performanţă

20
0 

60 X 0 180 240 

1. Gradul după care procesul de
administrare şi evaluare a
performanţei susţine eficient
comportamentele necesare
salariaţilor pentru executarea
strategiei

15
0 

45 X
0 

180 180 

1. Gradul de satisfacere a
managerilor referitor la iniţiativa
de schimbare a culturii

20
0 

60 X 0 180 240 

1. Gradul de satisfacere a
managerilor referitor la
rezultatele dezvoltării cadrelor
superioare

20
0 

60 X 0 180 240 

1. Gradul de acces al salariaţilor la
informaţii şi la cunoştinţele de
care au nevoie

25
0 

75 X 0 300 375 

Total 5 1020 1275 

Total punctaj 
performanţă 

10
0
0

3165 4107,
5 
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VA MULTUMESC ! 
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Universitatea Valahia Târgovişte 
Departamentul ECR 

www.ecr.valahia.ro 
http://intranet.valahia.ro 

E-mail: virgilp@valahia.ro 
Tel.: 0245/211713 
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