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DESPRE ACEST RAPORT

Acest raport sprijină dezvoltarea abilităților comportamentale ale profesioniștilor care lucrează sau
intenționează să exercite un rol de coordonare ce cuprinde elemente de management și se confruntă
în activitatea lor profesională cu probleme strategice, organizatorice și umane.

A fost dezvoltat pe baza instrumentului de auto-evaluare PERF ECHO şi permite, pornind de la
proiecția imaginii de sine, evaluarea tendințelor comportamentale și a factorilor-cheie de motivare
la locul de muncă. Acestea vizează 12 competențe comportamentale identificate de cercetătorii și
consultanții noștri practicieni drept deosebit de importante pentru dezvoltarea competentelor de
conducere.

Rezultatele, prezentate sub formă de grafice, evidențiază nivelul de confort pe cele trei arii principale
ale managementului: Organizaţie, Echipă și Schimbare. Pentru comparație, aveți distribuția scorurilor
unui eșantion reprezentativ de directori. Pentru fiecare competență prezentată, rezultatele indică trei
zone, care arată cât vă este de uşor (cât de multă energie investiţi) să manifestaţi anumite competențe
manageriale.

"Zona de confort" reflectă o preferinţă comportamentală. Comportamentele incluse în această
zonă sunt mobilizate foarte ușor și nu vă impun efort suplimentar.
"Zona de adaptare" reflectă aria dv. de adaptare la situații profesionale. Comportamentele incluse
în acest domeniu sunt mobilizate fără prea mare dificultate, probabil prin observare sau învățare.
Ele pot corespunde și unui potențial existent nexplorat.
"Zona de efort" reflectă aria dv. de disconfort sau de evitare în plan comportamental.
Comportamentele incluse în această zonă sunt, probabil, mobilizate mai greu sau vă solicită efort
si energie suplimentară. Este recomandat să acordați atenție abilităților incluse în această zonă.

Înțelegerea punctelor forte din multitudinea de resurse personale este, de asemenea, importantă.
Nivelul de "Rezistență", "Toleranța" și "Încredere" sunt integrate drept abilități necesare in multiple
arii.

Prin rezultatele prezentate, această evaluare permite să constientizati punctele dv. forte și ariile de
dezvoltare astfel încât să vă puteti proiecta o strategie eficientă de dezvoltare pe baza tendințelor
comportamentale natuarale de care dispuneți.

Prin urmare, acest raport oferă o bază de pornire obiectivă de la care se pot desena diferite planuri
de acțiune cu ajutorul profesioniștilor (consultant, coach) pentru o performanță optimă a activității
dv. de management.
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Profilul dv. managerial

Scara zonelor de confort

3.  ZONA DE CONFORT: domeniul ales
2.  ZONA DE ADAPTARE: domeniul de adaptare
1.  ZONA DE EFORT: domeniul de progres

WAY MANAGER • PerformanSe

Copyright 2016 PerformanSe S.A.S.

3



Dl A Anonymous 09 iulie 2020

Managementul echipei

Abilitățile din această arie sunt esenţiale pentru momentele în care ne confruntăm cu provocări legate de
oameni, unde angajamentul oamenilor din echipa, implicarea lor și valoarea pe care o aduc companiei sunt
foarte importante pentru a obţine o performanţă bună în această zonă. Prin urmare, abilitățile reprezentate
aici se referă la zona relațiilor umane și comunicării interpersonale.

Zona hașurată din norma gradată ilustrează poziționarea medie a unei populații reprezentative de manageri.

Definițiile aptitudinilor şi rezultatele aşteptate în urma dezvoltării acestor arii:

 IMPLICAREA ECHIPEI :  Construirea echipei și crearea unei abordări comune în ceea ce privește
proiectele și obiectivele. Această abilitate este un atu mai ales pentru: implicarea colegilor dv.,
generarea angajamentului, integrarea în echipa şi modul în care ascultam şi suprapunem aspiraţiile
angajaţilor pe obiectivele companiei pe care încercăm să le protejăm şi să le realizăm.
 COMUNICARE EFICIENTĂ :  Comunicarea priorităților și facilitarea fluxului de informații. Această
abilitate este un atu mai ales pentru: comunicarea deciziilor luate, prezentarea informațiilor într-un
mod clar și structurat, facilitarea și asigurarea schimbului de informații.
 RECUNOAȘTERE ȘI SANCȚIONARE :  Demonstrarea echităţii în evaluarea activității celorlalţi, prin
recompensarea (sau sancționarea) contribuțiilor pozitive (sau negative) ale fiecăruia.Această abilitate
este un atu mai ales pentru: exprimarea recunoștinței față de colegi, recompensare (a rezultatelor, a
valorii activităţii depuse) și, când este necesar, pentru corectare, recadrare și sancționare.
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Managementul organizației

Abilitățile din această arie sunt esențiale pentru organizarea activităţilor și administrarea proceselor
organizaţionale. Acestea permit o implementare eficientă a obiectivelor operaționale asociate
provocărilor organizaţiei. Prin urmare, abilitățile reprezentate în această arie acoperă modul în care ne
realizăm activităţile, le organizam şi le direcţionam.

Zona hașurată din norma gradată ilustrează poziționarea medie a unei populații reprezentative de manageri.

Definițiile aptitudinilor şi rezultatele aşteptate în urma dezvoltării acestor arii:

 STABILIREA PARAMETRILOR :  Transpunerea problemelor prioritare în obiective de echipă și
precizarea rolului fiecăruia. Această abilitate este un atu mai ales pentru: stabilirea problemelor
prioritare, indicarea perimetrului de responsabilități, optimizarea resurselor interne și externe şi
formularea obiectivelor în mod clar.
 IMPLEMENTARE :  Transformarea obiectivelor în planuri de acțiune și în indicatori de performanță
relevanți. Această abilitate este un atu mai ales pentru: definirea contribuțiilor, programarea
sarcinilor, dotarea cu instrumente de coordonare, alocarea resurselor necesare pentru succesul
planului de acțiune.
 MONITORIZARE :  Verificarea implementarii și a rezultatelor obținute și sugerarea unor ajustari
sau imbunătățiri. Această abilitate este un atu mai ales pentru: supravegherea activității, măsurarea
diferențelor dintre activitatea prevăzută și activitatea reală, controlul rezultatelor, corectarea erorilor.

WAY MANAGER • PerformanSe

Copyright 2016 PerformanSe S.A.S.

5



Dl A Anonymous 09 iulie 2020

Managementul schimbării

Abilitățile din această arie sunt esențiale pentru dezvoltarea abordărilor strategice şi metodele prin care
organizaţia doreşte să obţină rezultate în viitor. Gestionarea schimbărilor implica, alături de alte aspecte,
progres, agilitate și gestionarea complexității (piață, cultură). Prin urmare, abilitățile din această arie
acoperă aspecte ce ţin de competenta politică, inovare şi managementul schimbării.

Zona hașurată din norma gradată ilustrează poziționarea medie a unei populații reprezentative de manageri.

Definițiile aptitudinilor şi rezultatele aşteptate în urma dezvoltării acestor arii:

 GESTIONAREA COMPLEXITĂȚII :  Atenția acordată informațiilor din mediu pentru a anticipa
schimbările și evoluțiile viitoare. Această abilitate este un atu mai ales pentru: luarea în considerare
a noilor provocări și a problemelor (sociale, economice), a fi atent la piață și cultură.
 DEZVOLTAREA UNEI VIZIUNI :  Generarea unei viziuni ambițioase asupra viitorului și promovarea
crearii de idei noi. Această abilitate este un atu mai ales pentru: promovarea performanței colective,
gestionarea inovării, viziunea inspirațională transmisă celorlalți și coordonarea problemelor.
 IMPLEMENTAREA SCHIMBĂRII :  Implementarea schimbărilor legate de noul context organizațional.
Această abilitate este un atu mai ales pentru: înţelegerea schimbărilor, sprijinirea și facilitarea
acestora (pentru atingerea performanței), adaptarea metodelor de a obţine performanţă la valorile și
cultura organizaţiei şi alegerea unor modele de business relevante.
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Resurse personale

Resursele personale sunt piatra de temelie pentru gestionarea tuturor activităților manageriale. Acestea
contribuie la eficiența și eficacitatea activităților manageriale. Prin urmare, abilitățile din această arie sunt
legate de rezistența emoțională, de încredere în sine și de asumarea riscurilor.

Zona hașurată din norma gradată ilustrează poziționarea medie a unei populații reprezentative de manageri.

Definițiile aptitudinilor şi rezultatele aşteptate în urma dezvoltării acestor arii:

 REZISTENȚĂ :  Menținerea direcției și păstrarea calmului în ciuda dificultăților și a tensiunii. Această
resursă permite menţinerea unei viziuni obiective în situații de tensiune, menținerea cursului în ciuda
obstacolelor care contracarează obținerea unor rezultate imediate, redresarea rapidă după nereuşite.
 TOLERANȚĂ :  Acceptarea incertitudinii pentru a îndrăzni și a acționa în împrejurări schimbătoare.
Această resursă este legată de asumarea riscurilor și de capacitatea de a îndrăzni, de a fi în acțiune (vs.
a sta în expectativă) de luarea deciziilor, de a face față nesiguranței și de a ne asuma responsabilitatea
în cazul unor nereuşite.
 ÎNCREDERE :  A avea încredere și a acorda încredere celorlalți fără rezerve. Această resursă este legată
de o imagine de sine echilibrată, de o consistență între ceea ce spunem şi ceea ce facem (respectarea
angajamentelor) şi de a da dovadă de încredere de sine în interacţiunea cu ceilalţi.
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