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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în 
R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare / specializare 

 

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT  ANC , certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel naţional cât şi în 

Uniunea Europeană, 

EVALUAREA  PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR ȘI A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 
proceduri şi modele utile aplicabile 

11 - 14 FEBRUARIE 2021, POIANA BRAŞOV, HOTEL RIZZO 
OBIECTIVE: Cursul îşi propune să aducă la cunoştinţa participanţilor, noile modificări aduse Codului Muncii privind implementarea unui sistem de 
evaluare/management al performanţei, punând astfel performanţa pe un loc important în gestionarea relaţiei dintre angajat şi instituţie/companie. Cel mai 
important aspect al evaluării este că, odată implementat procesul, acesta scoate la lumină performanţele şi aptitudinile angajaților, respectiv acele rezultate 
excepţionale care susţin performanţa organizaţiei şi pentru care instituţia/compania dezvoltă strategii prin crearea unui sistem de recunoaştere şi recompense 
adecvat. Evenimentul va aduce plusvaloare muncii prin experienţa şi expertiza deosebită a lectorului, pentru cunoaşterea acelor metode și tehnici de evaluare, 
setarea obiectivelor, beneficii, feedback comportamental, stabilirea criteriilor de performanță, în vederea obţinerii unor rezultate reale.   
 

TRAINER: profesor ASE Bucureşti, specialist în Management educațional, 
expert practician în tehnici privind evaluarea candidaților la interviu şi a 
performanţelor angajaţilor. 

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 

5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 
 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 

 

CERTIFICARE:  La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, 
însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 
republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare. 
 

TEMATICA abordată şi exemplificări practice: 

Noile modificări aduse Codului Muncii privind evaluarea personalului. 
Evaluarea angajaţilor din perspectiva obligațiilor legale; abordarea 
juridică a procesului de evaluare a performanțelor angajaților.  
Înscrierea criteriilor de evaluare în contractul individual de muncă.  
Procedurile de evaluare ca parte a Regulamentul Intern. 
Etapele procesului de evaluare a angajaților: 

 etapizarea obiectivelor la nivel departamental și apoi individual pornind de 
la stabilirea planului de business; 

 monitorizarea și documentarea evaluării angajaților; evaluarea 
intermediară și evaluarea finală. 

Susținerea și pregătirea interviului de evaluare prin: 
• stabilirea planului de dezvoltare personală/de acțiune pentru perioada 
imediat următoare; 
• stabilirea planului de carieră; obiectivele pentru perioada imediat următoare; 
Organizarea procesului de evaluare și sarcinile evaluatorului: 

 proiectarea, construirea și implementarea unui sistem de evaluare/de 
management al performanței – studiu de caz; 

 criterii de evaluare în acord cu specificul activității angajatului, în funcție de 
fișa postului (JD – job description); 

 analiza obiectivelor individuale în funcție de fișa postului și adaptarea la 
obiectivele organizației/ instituției/ companiei; 

 documentarea evaluării; conceperea de formulare de evaluare pentru 
diferite posturi;  

  folosirea indicatorilor de performanță (KPIs) și a țintelor pentru fiecare 
indicator în parte în cadrul procesului de management al performanței; 

 implementarea Balanced Scorecard la nivel de companie și rolul 
dashboard-urilor și scorecard-urilor de performanță în integrarea sistemului 
de evaluare. 

Tipuri de evaluare a competențelor: evaluarea normativă și evaluarea  
criterială. 

Componența dosarului individual de evaluare. 
Evaluarea ca şi componentă centrală în toate procesele de resurse umane: 
corelarea sistemului de evaluare cu recrutarea şi selecţia personalului; 
pregătirea/perfecţionarea profesională; motivarea profesională, premierea, 
promovarea, transferarea, disponibilizarea; monitorizarea după o perioadă de 
probă; planificarea carierei; implementarea unui sistem diferenţiat de 
salarizare, compensaţii şi beneficii. 
Planificarea şi organizarea activităţii de evaluare: tipuri de evaluare 
(globale, pe dimensiuni, bazate pe trasături de personalitate, bazate pe 
sarcinile de muncă), clasificarea metodelor de apreciere a performanţelor 
(scale de evaluare, sisteme de comparare a persoanelor, liste prescalate, 
descrieri comportamentale); aplicaţii practice. 
Conceperea unor formulare de evaluare pentru diferite posturi din 
organizaţie, cu respectarea legislaţiei; tipuri de teste: probe practice, simulări, 
psihologice, de abilităţi, de aptitudini, de personalitate, de competenţe, 
feedback la 360 grade etc. 
Identificarea aspectelor critice: probleme care pot distorsiona procesul de 
evaluare (erori în aprecierea angajaţilor). 
Importanţa acordării feedback-ului în urma evaluării performanţelor: 
cum trebuie acordat şi cum trebuie acceptat feedback-ul, astfel încât 
evaluarea să îşi atingă scopul. 
Decizia angajatorului prin care se numeşte comisia de evaluare: legalitate şi 
conţinut. 
Corelarea implementării unui sistem de evaluare cu alte procese specifice 
funcţiunii de resurse umane; conţinutul şi  implementarea unui sistem de 
evaluare/de management al performanţei. 
Consecințele evaluării salariaților; erorile frecvent întâlnite în procesul 
de evaluare. 
OUG nr.57/2019, privind realizarea procesului de evaluare a activității 
funcționarilor publici numiți în funcție, ulterior datei de 1 ianuarie 2020. 

 

Cursul este interactiv, axat pe optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea aptitudinilor în baza celor mai reprezentative speţe şi 
probleme practice, precum şi pe folosirea de instrumente specifice, la standarde europene; se vor parcurge practic etapele de evaluare a 

competenţelor profesionale. 
 

TARIF DE INSTRUIRE - 850 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru şi suport de curs în format  electronic. 
 La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 
alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată, art. 34 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.730 LEI/PARTICIPANT  
 

(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )  
serviciile hoteliere sunt opţionale 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul 
de curs:  Nadina COJOCARU 0753.025.978 
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro,  eag.bucuresti@gmail.com, 
expert_audit_group@hotmail.com.  
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE:  04  FEBRUARIE  2021   
în limita locurilor disponibile 
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