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Abstract: We aim through our paper to analyze the stage reached in the acquisition
and performance management, starting from the finding that there are more and more
frequent references to them, both in official speeches and in many studies. After much
personal consideration and citing personal opinions of various experts, we concluded
that the performance and its management are stationed in the area of goals and there are
no visible efforts in order for them to become reality with beneficial consequences on the
evolution of our society
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Ampla problematică a performanţei şi posibilitatea managementului
ei, ne preocupă de mai multă vreme, semnificativă în acest sens fiind
prezenţa noastră la o sesiune anterioară de comunicări, cu o cercetare
asemănătoare.
Ne-am propus ca în prezenta comunicare, să analizăm alte aspecte
apărute în acest domeniu, despre care se vorbeşte tot mai mult pe măsură ce
avansăm în integrarea în NATO şi Uniunea Europeană. Este invocată foarte
des performanţa atât la nivelul discursului oficial, cât mai ales în dezbaterea
unor specialişti, dar constatarea noastră este că aproape fără excepţie,
referirile la performanţă au în vedere numai rezultatul unei activităţi şi mai
rar sau deloc, drumul către dobândirea ei, care în opinia noastră este legat de
atât de controversatul management al performanţei. Am studiat mai multe
definiţii ale performanţei şi cu adevărat cele mai multe se referă la o
realizare deosebită într-un domeniu de activitate, precum şi de cel mai bun
rezultat obţinut de un sistem tehnic, de o maşină, de un aparat etc.
Continuând investigarea termenului, ne-am oprit asupra modului de abordare
a performanţei (performance) în Oxford Advanced Learner’s Dictionary,
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care îl înscrie într-o perspectivă duală şi necesară în cazul unei abordări
valide a oricărui concept. Conform definiţiei, substantivul “performance”
face referire pe de o parte la cât de bine sau cât de puţin bine se efectuează o
activitate sau funcţionează un lucru (how well or badly you do sth; how well
or badly sth works), iar pe de altă parte la acţiunea sau procesul de ducere la
îndeplinire a unei sarcini, acţiuni etc. (the act or process of performing a
task, an action, etc.), sens de altfel păstrat de la verbul “to perform”.1 Se
observă că se au în vedere atât calea de îndeplinire (săvârşire) cât şi de
rezultat (desăvârşirea) al unei activităţi umane.
Concluzia care poate fi trasă în urma comparării mai multor definiţii
este că, pentru o înţelegere adecvată a conceptului de performanţă trebuie
pornit de la cele două accepţiuni ale termenului în engleză, din moment ce
semnificaţia acestuia în limba română pleacă de la bun început de la premisa
de calificativ pozitiv acordat unei acţiuni. Aspectul subliniat de aceasta din
urmă nu reprezintă eventual decât partea finală, rezultatul unui întreg proces
care ţine de managementul performanţei.
Din sumara prezentare a diferitelor unghiuri din care este analizată
performanţa, credem că rezultă cu multă claritate că în fapt dacă ea este
privită doar ca finalul cuantificabil sau nu al unei activităţi, putem imediat să
observăm că managementul performanţei este redus la o simplă înregistrare a
rezultatelor care în cel mai bun caz poate fi apanajul gestionării, care este cu
mult mai puţin decât permanenta urmărire a traiectului activităţii respective
şi ceea ce este mai important, de luare a măsurilor de corectare a unei situaţii
de la un moment dat, care nu ar asigura atingerea scopului stabilit.
O astfel de abordare găsim şi la unii experţi în domeniul
managementului, potrivit cărora, „Managementul performanţei reprezintă
suma intervenţiilor strategice care influenţează pe termen lung activitatea
organizaţiei, ducând la îmbunătăţirea rezultatelor obţinute. Vorbim în fapt de
un ansamblu de acţiuni gândite special pentru a îmbunătăţi rezultatele
angajaţilor, departamentelor şi ale întregii companii. Ca element al acestui
sistem de management, evaluarea performanţelor reprezintă o analiză
periodică retrospectivă a rezultatelor obţinute ca urmare a derulării
strategiilor propuse. Pe lângă evaluare, managementul performanţei mai
cuprinde (într-o schemă simplistă): definirea rolurilor fiecărui departament/
individ, stabilirea indicilor de performanţă (ce anume defineşte
performanţa); a standardelor de performanţă (care este nivelul optim care
indică performanţa); comunicarea rolurilor, indicilor şi standardelor şi, nu în
ultimul
rând,
asigurarea
unui
mediu
propice
reuşitei.
Dificultăţile care planează asupra acestor demersuri rezidă în însăşi
dificultatea de a defini conceptul de performanţă. Este performanţă un
comportament care duce la rezultate bune sau reprezintă chiar rezultatele
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to perform (limba engleză) – a îndeplini, a (de)săvârşi, a prezenta, a executa.
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efectele acestor comportamente? Răspunsul este dual, un management
eficient al performanţelor având la bază atât indici comportamentali, cât şi
rezultatele aşteptate, asumate şi obţinute. La capitolul foloase, deşi pare un
pleonasm, principalul beneficiu adus de un sistem eficient de management al
performanţei este reprezentat chiar de performanţe.”2
Suntem fără rezerve de acord cu un asemenea mod complex de a privi
performanţa şi managementul ei. Nu ne propunem să analizăm consideraţiile
de mai sus, ci dorim să ne exprimăm opiniile noastre, respectiv că,
fundamentală este intervenţia pe parcurs şi nu una oarecare, la orice nivel, ea
fiind la nivel strategic, pe care noi îl asimilăm deciziei şi de aici necesitatea
ca la vârful organizaţiilor, să fie instalaţi cei mai competenţi oameni care să
practice un real sistem de luare a deciziilor, cu profunde implicaţii asupra
rezultatelor la care se ajunge în urma implicării tuturor factorilor, inclusiv a
executanţilor. Esenţiale ne apar criteriile de performanţă, fără de care aceasta
rămâne un deziderat, mereu invocat dar niciodată realizat. Odată cu această
afirmaţie, începem să dăm contur convingerii noastre, pe care vom continua
să o argumentăm în comunicarea de faţă, că în privinţa managementului
performanţei, ne aflăm încă la stadiul de deziderat şi suntem de părere că ar
trebui să facem permanent apel la experienţa din alte ţări care l-au
transformat în realitate. Dar ajungem din nou la competenţa celor care decid
şi eventual stabilesc criterii de performanţă măsurabile, care să poată fi cu
uşurinţă adaptate deselor schimbări din sistem.
Suntem preocupaţi de a oferi un răspuns la întrebarea : poate fi orice
activitate cuantificată, pentru a i se stabili cât mai aproape de realitate
eficienţa şi până la urmă performanţa? Dificultatea răspunsului este
determinată pe de o parte de nevoia de standarde iar pe de altă parte de
dificultatea identificării lor, în domenii în care rezultatul muncii nu este
palpabil. Nu este acelaşi cadru în care poţi stabili standarde pentru un sportiv
unde măsurarea este relativ simplă (timp, distanţe, mişcări impuse, etc.) sau
pentru un cercetător sau chiar pentru un comandant, ale căror rezultate, fie
nu se văd imediat (în cazul cercetării fundamentale), fie sunt condiţionate de
multipli factori (calitatea personalului subordonat, dificultatea misiunii,
modul de primire şi transmitere a ordinelor, dotarea tehnică, etc.), care nu au
legătură directă cu liderul (ne referim cu precădere la cel militar). O
problemă de cea mai mare importanţă este cine stabileşte criteriile de
apreciere (standardele), ce competenţă şi personalitate are decidentul, ştiută
fiind tendinţa de le face „după chipul şi asemănarea lui”, iar dacă acestea nu
au statură relevantă se ajunge la situaţia dificilă de a prevala în rândul
criteriilor de apreciere, fidelitatea faţă de cel aflat în frunte, sau şi mai grav,
practicarea unei jenante obedienţe, care într-un cadru anormal trasat, devine
2

http://www.marketwatch.ro/articol/4990/Managementul_performantei/

188

o virtute, deci nu numai că nu este condamnată, dar este considerată calea
(uneori singura), de obţinere a succesului.
În opinia noastră cea mai gravă consecinţă a unui asemenea mod de
conduită, afectează organizaţia în ansamblul ei şi un astfel de punct de
vedere, am întâlnit şi la alţi specialişti : „Performanţa organizaţiei este
construită in jurul performanţei personale a fiecăruia dintre noi. Performanţa
personală este măsurată in concordanţă cu standardele companiei şi se
sprijină pe nivelul de dezvoltare personală al fiecărei persoane din
organizaţie. Formularea obiectivelor, stilul personal de abordare a sarcinilor
şi a relaţiilor din interiorul companiei şi trasarea standardelor personale
reprezintă în mare parte acele abilităţi prin care creştem performanţele.”3
Mai mult decât atât sunt în general acceptate următoarele cerinţe ale
organizaţiei, care să o facă aptă să fructifice potenţialul componenţilor săi :
motivarea, stima de sine, cunoaşterea propriei echipe, gestionarea relaţiilor
dificile, formularea obiectivelor, monitorizarea progresului, cultura
organizaţională, stilul personal de învăţare, resursele personale, creativitatea
şi inovaţia. Observăm cu uşurinţă că este o îmbinare între calităţile personale
şi modul în care este condusă organizaţia. Sunt grave, dar nu rar întâlnite,
situaţiile în care oameni cu o certă valoare nu se pot realiza din cauza
climatului total inadecvat generat de o echipă managerială insuficient de
competentă. În economia de piaţă, dar şi în armată consecinţele pentru cel
etichetat drept incompetent de un manager incompetent, are puţine şanse să
mai fie acceptat în altă organizaţie din cauza poverii ataşate de o anterioară
evaluare. Astfel s-a ajuns în a se spune că defăimarea provenită de la un
incompetent trebuie să te bucure, iar lauda lui, să te îngrijoreze.
Din toate cele afirmate anterior, fără a fi tendenţioşi, rezultă că
principala problemă a unui management real, este competenţa decidentului şi
a celui (celor) care-l creditează pe acesta, neţinându-se seama de gravele
daune pe care el le aduce organizaţiei şi sistemului în care aceasta este
cuprinsă. Se practică de multe ori un pseudo-management, care este însă
prezentat ca autentic prin arbitrar, duritate, eliminarea opiniilor
„neconforme”, lipsa de apreciere a celui dornic să înveţe, ajungându-se astfel
la de-motivare, care este un eşec anunţat.
Aspectele sesizate se întâlnesc, din nefericire şi în domeniul militar,
unde anumite măsuri cu caracter pur administrativ, cu totul simple, sunt
apreciate ca veritabil management modern iar preocuparea faţă de creşterea
competenţei personalului, de realizare a unui climat în limitele căruia opinia
să fie promovată, de sporire a creativităţii, care nu au nimic spectaculos şi
repede vizibil, sunt considerate ca tendinţe ale liderului militar de a epata, de
fi populist, etc. Suntem adepţii fără rezerve ai promovării în funcţii de
conducere a unor personalităţi autentice, care şi-au probat competenţa în
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teatrele de operaţii, în alte misiuni dificile, dornice să înveţe, cu acces la
surse de informare străine, prin cunoaşterea limbii respective, pentru că
numai astfel de oameni dispun de capacitatea reală de a stimula elementul
valoros şi de a elimina impostura.
Astfel de puncte de vedere am găsit şi la alţi certători preocupaţi de
domeniul militar, din care cităm : „succesul organizaţiei militare este
determinat de eforturile depuse de membrii ei, adică de militari, dar
abordarea comportamentului prin prisma motivaţiei este deosebit de dificilă.
Fenomenul de antrenare a resurselor umane gravitează în jurul motivaţiei.
Aceasta este factorul psiho-social ce determină realizarea performanţelor.
A motiva militarii înseamnă a le răsplăti contribuţiile la progresul
organizaţiei, adică: iniţiativa, efortul şi reuşita, dar mai ales de a dezvolta
pentru ei înşişi utilitatea dată de dimensiunea subiectivă a muncii. Şi pentru
aceasta nu este suficient să îmbunătăţeşti câteva caracteristici vizibile ale
muncii sale, ci trebuie făcute unele progrese în mediul în care ea se
desfăşoară. Militarul poate fi motivat cunoscându-i varietatea necesităţilor
personale şi acordându-i posibilitatea satisfacerii lor pe măsură ce
obiectivele organizaţiei sunt atinse. Perceperea nivelului de satisfacere a unei
nevoi are implicaţii profunde asupra motivaţiei militarului. In general,
factorii componenţi ai motivaţiei pentru învăţare sunt: nevoia de performanţă
(reuşită) şi aspiraţia spre performanţă înaltă, dorinţa de a obţine recompense,
ambiţia de a-i depăşi pe alţii, dorinţa de a ocupa o poziţie privilegiată in
grup, sentimentul datoriei, teama de eşec, trebuinţa (generală/specifică) de
cunoaştere, interesul pentru informaţie (sau modul în care este ea
transmisă).”4
Fără a face prea multe comentarii, observăm că unele dintre cerinţele
expuse pentru performanţă şi managementul ei în organizaţia militară, sunt
legate de componenţii acesteia, dar cele mai multe sunt dependente de lider
(decident) şi această convingere trebuie să conducă la cea mai mare grijă faţă
de aşezarea în poziţii importante a celor capabili să practice un management
cu adevărat modern care să pună în valoare, întregul potenţial creator al
subunităţii, unităţii, comandamentului, etc.
În încheierea comunicării noastre, ne exprimăm convingerea că
performanţa şi managementul ei au nevoie încă de serioase ajustări pentru a
deveni o realitate cu consecinţe benefice în evoluţia societăţii noastre,
inclusiv sau în primul rând în domeniul militar şi să părăsească postura de
deziderat în care se complac în mod nepermis.
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