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Scop: abordarea noţiunei de evaluare a performanţelor profesionale ale 
angajaţilor, având în vizor practica naţională şi internaţională. 

Sarcini:  

1. Abordarea teoretică a noţiunii generale privind evaluarea performanţei 
angajaţilor, metode şi tehnici de evaluare a performanţei angajaţilor, 
evaluarea performanţei angajaţilor la nivel internaţional; 

2. Analiza procesului de administrare a personalului în cadrul întreprinderii 
Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”; 

3. Analiza sistemului de evaluare a performanţelor profesionale ale 
angajaţilor la etapa actuală în cadrul întreprinderii Î.S. „Institutul de 
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”; 

4. Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor la nivel individual 
în cadrul întreprinderii Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale”; 

5. Identificarea măsurilor de ameliorarea a sistemului de evaluare a 
performanţelor profesionale ale angajaţilor la Î.S. „Institutul de Dezvoltare 
a Societăţii Informaţionale”; 

 

 

 

 

 

 



Evaluării performanţelor profesionale nu figurează în lista 

activităţilor din domeniul managementului resurselor umane cu 1,9% 

alături de organizarea personalului, asigurarea cu personal şi 

dezvoltarea personalului. 

 

Performanţa în muncă reprezintă unul din criteriile prioritare în fixarea 

salariilor cu o valoare de 58,5%. 

 

Evaluarea performanţelor profesionale în Republica moldova: 

 Evaluarea performanţelor profesionale în sectorul public; 

 Evaluarea performanţelor profesionale în sectorul privat. 

 



Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) – 1 iulie 2008 

Fondatori   Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) 
     Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 
Predecesor    Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale al AŞM 
 
Direcție strategică 2: Valorificarea resurselor umane, naturale şi  
                                     informaționale pentru dezvoltarea durabilă 
 
Prioritate   Sisteme şi tehnologii informatice  

 

Principalele genuri de activitate 

 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; 

 Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice; 

 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii; 

 Realizarea de programe şi consultanţă în domeniul dat; 

 Prelucrarea datelor; 

 Activităţi legate de băncile de date; 

 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul; 
 

 



 Fluctuaţia personalului - 54,79 % 

 Apreciare asigurării întreprinderii cu personal după vârstă: 

< 34 - 69,70% 

35-54 - 21,21% 

55< - 9,09% 

 Apreciare asigurării întreprinderii cu personal din activitatea de 

bază după vechimea în muncă: 

Cercetători - 14,25 ani 

Ingineri - 4,45 ani 

 Aprecierea gradului de stabilitate a angajaţilor: 

Coeficientul de circulaţie la intrare - 0,45 

Coeficientul de circulaţie la ieşire - 0,64 

Coeficientul circulaţiei totale - 1,09 

 

 



Scopul procesului: 

 Aprecierea abilităţilor profesionale ale angajaţilor; 

 Identificarea necesităţilor de instruire; 

 Promovarea; 

 Stabilirea sporurilor salariale.  

Metode utilizate utilizate – feedback 360 grade: 

 Autoevaluarea; 

 Evaluare de către colegi pe posturi echivalente; 

 Evașuarea de către șef. 

Rezultate: 73% din angajaţi necesită instruire, 27% din angajaţi 

corespund funcţiei  



Clarificarea contextului 

organizaţional 

Stabilirea obiectivelor și 

a indicatorilor de 

performanță (KPIs) 

Stabilirea listei generale 

de competenţe şi 

comportamente 

Elaborarea chestionarelor de 

autoevaluare, evaluare de 

către coleg/manager şi a 

fişei de evaluare a 

competenţelor şi 

comportamentelor 

Implementarea 

procedurii de evaluare 

a performanţelor  

Monitorizarea 

performanţei la nivel 

individual 



 Abordarea top-down: alinierea obiectivelor și KPIs între 
niveluri strategic, operațional și individual; 

 Dezvoltarea unei arhitecturi a sistemului de evaluare a 
performanței la nivel individual; 

 Crearea unei culturi organizaționale orientată spre 
performanță; 

 Stabilirea KPIs într-un mod echilibrat; 

 Acordarea unei atenții deosebite asupra a cum sunt 
evaluate performanțele; 

 Asigurarea acurateței datelor în raportarea performanței; 

 Coaching-ul ; 

 Stabilirea și monitorizarea inițiativelor de îmbunătățire. 



 Procesul de evaluare a performanţelor profesionale - o 

activitate prioritară în managementul resurselor umane; 

 Administrarea personalului – fluctuația personalului ce 

depășește limitele admisibile; 

 Implementarea procesului de evaluare a performanțelor 

angajaților în cadrul IDSI; 

 Evaluare a performanţelor la nivel individual va spori 

șansele de succes ale IDSI. 



 Analiză economică-financiară eficientă și planificarea 

activităților de prestare  

 Reglementarea activității de evaluare a performanțelor 

angajaților de acte normative; 

 Implementarea procesului de evaluare a performanţelor 

profesionale la nivel individual; 

 Oferirea de apreciere. 



Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Întrebări? 

 


