
CENTRE DE EVALUARE



CENTRELE DE EVALUARE ŞI DEZVOLTA-
RE oferă candidaților un context obiec-
tiv în care îşi pot confirma şi susţine atăt 
abilităţile şi aptitudinile cât şi motivaţia 
pe care o au în desfăşurarea jobului. 

Avem o experiență de peste 10 ani în 
derularea de CENTRE DE EVALUARE 
ȘI DEZVOLTARE și folosim instrumente 
moderne, certificate pentru evaluarea 
competențelor. În rolurile de observa-

tori sunt invitați specialiștii noștri care au 
formare în consilierea în carieră, ceea ce 
conferă o mare consistență și acuratețe 
observațiilor pe parcursul procesului și, 
implicit, a rapoartelor finale.

Compania noastră a derulat astfel de 
programe pentru clienți din BPO, in-
dustria farmaceutică, domeniul bancar, 
domeniul IT, domeniul construcțiilor de 
instalații și pentru Ministerul de Finanțe.

CENTRE de EVALUARE și DEZVOLTARE

CENTRELE DE EVALUARE sunt procese sistematice care evaluează capacitatea angajatilor 
de a-și demonstra cunoștințele, comportamentul și motivaţia, aspecte considerate critice 
pentru succesul într-un anumit post. Aceste procese sunt din ce în ce mai utilizate de organizații 
pentru evaluarea personalului, fie ca parte a proceselor de recrutare și selecție fie ca parte a 
proceselor de dezvoltare internă și promovare, caz în care sunt denumite centre de dezvoltare. 



Centrele de evaluare și dez-
voltare pot fi folosite în sco-
pul identificării, la nivelul 
organizației, a zonelor unde 
există un deficit important 
de abilități, pentru ca aceas-
tă zonă să poată beneficia 
de instruire.

PRINCIPALELE ARII dE UTILIZARE 
ALE UNUI ASEMENEA PROGRAM

RECRUTARE 
și PROMOVARE

Centrele de evaluare și dez-
voltare vin în sprĳinul nevoi-
lor organizaționale de a iden-
tifica și valorifica talentele 
cât mai devreme cu putință.

Aceste centre oferă șansa de 
a identifica nevoile individu-
ale de instruire și dezvolta-
re, ajutându-i în același timp 
pe angajați să înțeleagă mai 
bine posibilitățile de dezvol-
tare.

Centrele de evaluare și dez-
voltare pot servi drept in-
strument pentru team buil-
ding și pentru dezvoltarea 
abilităților care vor fi necesa-
re în viitor. În această etapă a 
programului pot fi integrate 
sesiuni de coaching și consi-
liere pentru dezvoltarea in-
dividuală a angajaților.

Atât candidații interni, cât și 
externi pot fi evaluați pentru 
a li se determina compatibi-
litatea cu anumite poziții din 
cadrul organizației.

IDENTIFICAREA 
POTENȚIALULUI

IDENTIFICAREA 
NEVOILOR de DEZVOLTARE

DEZVOLTARE

PLANIFICARE 
ORGANIZAȚIONALĂ



ELEMENTELE CHEIE ALE PROCESULUI dE EVALUARE ȘI DEZVOLTARE
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proiEcTArE

implEmEnTArE
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plAn dEzvolTArE

utilitate

fezabilitate

corectitudine
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      INSTRUMENTE  
de  EVALUARE

mai mulți candidați lucrează îm-
preună, facilitând astfel evaluarea 
competențelor asociate postului 
prin observarea comportamen-
tului și a reacțiilor interpersonale.

 9activitate specifică: 
        EXErciȚiU dE GrUp

În EXErciȚiilE dE GrUp, candidații 
lucrează împreună ca o adevărată 
echipă pentru a rezolva o problemă.  
Aceste exerciții măsoară de obicei 
abilități interpersonale, cum ar fi abi-
litățile de leadership de grup, lucrul în 
echipă, abilitățile de negociere și cele 
de rezolvare a problemelor în grup. 

Exercițiile de grup pot îmbrăca dife-
rite fome, de la discuții de grup fără 
lider la scenarii de rezolvare a proble-
melor. 

prin folosirea mai multe tipuri 
de instrumente de evaluare 
se lărgește perspectiva asupra 
comportamentului participanților 
manifestat în ipostaze diferite. 

Activitatea dintr-un centru de 
evaluare și dezvoltare implică:

 9EXErciȚii dE GrUp, 

 9STUdii dE cAz, 

 9inTErviUri, 

 9jocUri dE rol, 

 9ESEU, 

 9EXErciȚii dE prEzEnTArE, 

 9invEnTArE și 

chESTionArE dE 

pErSonAliTATE.

EXERCIȚIU DE GRUP

invEnTArE și chESTionArE: In-
ventarele sau chestionarele sunt 
exerciții scrise care constau în liste de 
afirmații prezentate fie individual, fie 
grupat. persoana evaluată marchea-
ză afirmația care i se potrivește cel 
mai bine sau, pentru fiecare afirmație 
în parte, indică măsura în care aceas-
ta i se potrivește.

EVALUAREA  în 
CADRUL  GRUPULUI



Fiecare candidat este eva-
luat de mai mulți evaluatori 
(“asessors"), ceea ce elimină 
subiectivitatea din proces. 

Evaluarea se face pe baza 
mai multor criterii predefi-
nite, ceea ce face ca această 
metodă să fie mai obiectivă și 
mai complexă, comparativ cu 
metodele uzuale de evaluare.

Activități și exerciții specifice: 

 9STUdiU dE cAz, 

 9GESTionArEA 

corESpondEnȚEi, 

 9joc dE rol, 

 9EXErciȚiU dE 

prEzEnTArE, 

 9inTErviU, 

 9ESEU, 

 9invEnTArE și 

chESTionArE dE 

pErSonAliTATE.

STUDIU DE CAZ 
(BUSINESS CASE)

Acest exercițiu constă într-o simplă 
discuție pe o temă la alegerea can-
didatului sau poate avea un caracter 
mai structurat, impunând o anumi-
tă temă sau mai multe și furnizând 
o colecție de date de fond care să 
susțină prezentarea pe o temă dată. 
De obicei, prezentarea se face în fața 
evaluatorilor și a celorlalțicandidați 
- uneori, ea include un interval re-
zervat întrebărilor sau, mai mult, in-
troduce o presiune suplimentară prin 
înregistrarea video.

GESTIONAREA 
CORESPONDENȚEI 
(IN TRAY sau IN BASKET)

Un exercițiu de tip in-tray este un 
test de situație, care simulează as-
pectele administrative ale unui job. În 
cadrul acestor exerciții, candidaților li 
se cere să lucreze efectiv cu diverse 
materiale, nu doar să explice cum ar 
face-o. Candidații vor primi un set de 
materiale și instrucțiuni referitoare la 
sarcinile de realizat și la timpul alocat. 
Persoanele evaluate sunt puse în si-
tuația de a se confrunta cu anumit 
volum de muncă fără pregătire pre-
alabilă, fără posibilitatea de a intra în 
legătura cu antecesorul sau cu orici-
ne altcineva și respectând o limită de 
timp. Conținutul tăvii este, de obicei, 
reprezentat de scrisori, rapoarte, 
note, înregistrări ale convorbirilor te-
lefonice, mesaje, și materiale de fond, 
cum ar fi organigrame, informații cu 
privire la angajator, regulamente re-
levante și unele informații cu privire 
la procedurile organizaționale.

JOC DE ROL 
(ROLE PLAY)

Candidații vor trebui să își asume un 
rol fictiv și să gestioneze o anumită 
situație de lucru. Prin jocul de rol, 
evaluatorii își dau seama dacă par-
ticipanții sunt capabili să joace rolul 
adecvat situației create. De exem-
plu, evaluatorii vor să verifice dacă 
participantul manifestă sensibilitate 
sau duritate în situațiile care necesită 
astfel de atitudini și nu dacă persoa-
nă respectivă este, în general, o fire 
sensibilă sau dură.

EXERCIȚIU 
DE PREZENTARE

Exercițiile de prezentare sunt un 
element comun al centrelor de eva-
luare. Participanții primesc, de obicei, 
un subiect sau pot alege în prealabil 
dintr-o gamă de subiecte și sunt, 
de asemenea, informați cu privire la 
durata prezentării - de obicei, apro-
ximativ zece minute, cu cinci minute 
la final pentru întrebări.

INTERVIU

Interviul este conceput pentru a 
prezice performanțele profesionale 
viitoare pe baza răspunsurilor orale 
la întrebări orale.

ESEU

Prin intermediul eseului candidații 
parcurg o probă scrisă prin care se 
urmărește capacitatea de exprimare 
în scris și motivația pentru post.

EVALUAREA   
INDIVIDUALĂ



Toate rezultatele evaluării sunt in-
tegrate într-un raport complex, în 
care sunt prezentate următoarele 
aspecte:

 9rating pentru fiecare compe-
tență în parte 

 9descrierile comportamentale 
care motivează rating-ul obținut 

 9raport pe baza informațiilor din 
cadrul inventarelor și chestio-
narelor de personalitate 

 9arii și domeniile de dezvoltare 
ale fiecărui candidat

RAPORT  
INDIVIDUAL

STUDIU DE CAZ EXERCIȚIU DE PREZENTARE

GESTIONAREA CORESPONDENȚEI INTERVIU

JOC DE ROL ESEU

Metoda centrului de 
evaluare si dezvol-
tare oferă indicații foarte 
bune despre gradul în care 
persoanele care participă 
sunt compatibile cu valorile 
organizației și furnizează un 
mare grad de predictibilita-
te a performanței pe job și 
a progreselor profesionale 
viitoare ale acestora.
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