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Criterii şi  metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale 

ale personalului contractual 

 
 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod sistematic şi 

obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii, 

pentru fiecare salariat.  

Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale 

individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele: ,,Foarte bine”, ,,Bine”, ,,Satisfăcător” sau 

,,Nesatisfăcător”.  

Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 - 31 ianuarie a fiecărui an.  

Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie a anului anterior celui în care se face 

evaluarea. 

În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual 

se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:  

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului contractual 

evaluat încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în condiţiile legii. În 

acest caz personalul contractual va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau 

modificarea raporturilor de muncă;  

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de 

muncă al evaluatorului încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în 

condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea 

raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă sau, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile 

calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să 

realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din subordine;  

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată este promovată în grad 

profesional.  

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza 

următoarelor criterii de evaluare: 

Pentru functii de executie: 

1. Performanţa în realizarea activităţii şi competenţa în gestionarea resurselor alocate 

- Gestionarea responsabilă a resurselor alocate (timp, materiale, tehnologie, financiare);        

-    Aprecierea calităţii activităţii desfăşurate;   
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2. Asumarea responsabilităţii 

- Gradul de implicare în executarea atribuţiilor;                                                                             

- Capacitatea de a lucra în condiţii specifice (ore suplimentare, delegări etc.);                              

- Grija faţă de imaginea instituţiei (ţinuta, comportament, disciplină organizatorică);                    

- Respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care se operează;           

-   Capacitatea de autoperfecţionare;                                                                                                

3. Adecvarea la complexitatea muncii 

-    Interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii;                                                       

- Capacitatea de analiză şi sinteză:;                                                                                                 

4. Iniţiativă şi creativitate 

- Construirea de alternative/opţiuni în tratarea cazurilor sau a sarcinilor complexe;                       

- Iniţiativa prezentării de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor, motivarea ideilor, prezentarea unor 

planuri de acţiune şi evaluarea consecinţelor schimbărilor;                                                  

- Propuneri de schimbare a unor reglementări, tehnologii, proceduri, procese pentru domeniul de 

activitate.   

Pentru functii de conducere:    

1. Performanţa în realizarea activităţii şi competenţa în gestionarea resurselor alocate 

- Gestionarea responsabilă a resurselor alocate (timp, materiale, tehnologie, financiare);        

-    Aprecierea calităţii activităţii desfăşurate;   

2. Asumarea responsabilităţii 

- Asumarea riscului decizional;                                                                             

- Capacitatea de comunicare si dezvoltare a abilitatilor personalului;                              

- Capacitatea de organizare a structurii conduse, delegarea de competente;                    

- Capacitatea de control, de gestionare a resurselor umane si mentinere a spiritului de echipa;           

-   Capacitatea de mediere si negociere;                                                                                                

3. Adecvarea la complexitatea muncii 

-    Interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii;                                                       

- Capacitatea de analiză şi sinteză:;                                                                                                 

4. Iniţiativă şi creativitate 

- Construirea de alternative/opţiuni în tratarea cazurilor sau a sarcinilor complexe;                       
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- Iniţiativa prezentării de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor, motivarea ideilor, prezentarea unor 

planuri de acţiune şi evaluarea consecinţelor schimbărilor;                                                  

- Propuneri de schimbare a unor reglementări, tehnologii, proceduri, procese pentru domeniul de 

activitate.   

                                                                                                                                   

 Pe baza elementelor menţionate mai sus persoana care va realiza procedura de evaluare acordă 

note de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare a fiecărui angajat, a cărui model este 

prevăzut în anexa nr.1 respectiv anexa nr.2. Pentru functiile de executie, evaluarea se efectueaza de catre 

managerul GAL iar pentru functii de conducere, de catre presedintele asociatiei. 

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.  

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:  

a) între   1 – 15 =  Nesatisfăcător;  

b) între 16 – 30 = Satisfăcător;  

c) între 31 – 45 = Bine;  

d) între 46 – 60 = Foarte bine.  

Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către conducătorul ierarhic superior al 

persoanei evaluate.  

După aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în fişa de 

evaluare, aceasta se semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată. În cazul în care între 

persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile 

persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare. Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă 

se ajunge la un punct de vedere comun.  

Fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului – presedintelui asociatiei.  În situaţia în care 

calitatea de evaluator o are presedintele asociatiei, fişa de evaluare nu se contrasemnează.  

Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului – presedintelui 

asociatiei,  în următoarele cazuri:  

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;  

b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de 

comun acord.  

Fişa de evaluare modificată  se aduce la cunoştinţă persoanei evaluate.  
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Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la președintele asociației care 

soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a 

celui întocmit de evaluator și contasemnat de președintele asociației.  Contestaţia se formulează în termen 

de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare contrasemnată 

şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

contestaţiei. Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la 

soluţionarea contestaţiei.  

Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei competente, în 

condiţiile legii.  

Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul “Nesatisfăcător”, se consideră că acesta nu 

corespunde cerinţelor postului.  

Rezultatele obtinute din evaluari pot fi utilizate în scopul:  

a) pregătirii şi perfecţionării personalului pentru definirea profilului viitor al competenţelor şi 

abilităţilor, corespunzător fiecărui post; pentru monitorizarea rezultatelor obţinut în urma activităţii de 

pregătire/perfecţionare; pentru elaborarea programelor/strategiei de pregătire continuă a personalului, prin 

stabilirea unui plan de pregătire continuă pentru fiecare angajat;   

b) recrutării/selecţionării personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/proiecte;  

c) determinării evoluţiei performanţelor profesionale individuale în timp. 
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Nr........./................................... 

                 Anexa nr.1 

 

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual (funcţie de conducere) 

pentru activitatea desfăşurată în anul ............... 

 

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ______________________________________________ 

Funcţia: _________________________________________________________________________ 

Numele şi prenumele evaluatorului : __________________________________________________ 

Perioada evaluată: de la: ____________________________ la: _____________________________ 

 

Criteriile de evaluare  

                                                                                                                                                           Nota 

1. Performanţa în realizarea activităţii şi competenţa în gestionarea resurselor alocate 

- Gestionarea responsabilă a resurselor alocate (timp, materiale, tehnologie, financiare):           _______ 

-   Aprecierea calităţii activităţii desfăşurate:                                                                        _______ 

 

2. Asumarea responsabilităţii: 

- Asumarea riscului decizional:                                                                                                       _______ 

- Capacitatea de comunicare şi dezvoltare a abilităţilor personalului:                                            _______ 

- Capacitarea de organizare a structurii conduse, delegarea de competenţe:                                  _______ 

- Capacitatea de control, de gestionare a resurselor umane şi menţinere a spiritului de echipă:    _______ 

-   Capacitatea de mediere şi negociere:                                                                                             _______ 

 

3. Adecvarea la complexitatea muncii 

-    Interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii:                                                        _______ 

- Capacitatea de analiză şi sinteză:                                                                                                  _______ 

 

4. Iniţiativă şi creativitate 

- Construirea de alternative/opţiuni în tratarea cazurilor sau a sarcinilor complexe:                      _______ 

- Iniţiativa prezentării de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor, motivarea ideilor, prezentarea  
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     unor planuri de acţiune şi evaluarea consecinţelor schimbărilor:                                                 _______ 

- Propuneri de schimbare a unor reglementări, tehnologii, proceduri, procese pentru domeniul de 

activitate:                                                                                                                                      _______ 

 

Nota finală a evaluării   __________________ 

 

Calificativul final al evaluării ______________________________ 

 

Programele de instruire recomandate să fie urmate în următoarea perioadă pentru care se va face 

evaluarea: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ______________________________________ 

Semnătura persoanei evaluate: ________________ 

Data ___________________ 

 

Numele şi prenumele evaluatorului: __________________________________________ 

Funcţia _________________________________________________________________ 

Semnătura evaluatorului: ____________________ 

Data ___________________ 

 

Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul): 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ____________________________ 

Funcţia _________________________________________________________________ 

Semnătura persoanei care contrasemnează: _________ 

Data ___________________ 

 

Luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare după contrasemnare: 

Semnătura persoanei evaluate: ___________________ 

Data _______________ 
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Nr........./................................... 

                  Anexa nr.2 

 

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual (funcţie de execuţie) 

pentru activitatea desfăşurată în anul .............. 

 

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ______________________________________________ 

Funcţia: _________________________________________________________________________ 

Numele şi prenumele evaluatorului : __________________________________________________ 

Perioada evaluată: de la: ____________________________ la: _____________________________ 

 

Criteriile de evaluare  

                                                                                                                                                           Nota 

1. Performanţa în realizarea activităţii şi competenţa în gestionarea resurselor alocate 

- Gestionarea responsabilă a resurselor alocate (timp, materiale, tehnologie, financiare):           _______ 

-   Aprecierea calităţii activităţii desfăşurate:                                                                        _______ 

 

2. Asumarea responsabilităţii 

- Gradul de implicare în executarea atribuţiilor:                                                                             _______ 

- Capacitatea de a lucra în condiţii specifice (ore suplimentare, delegări etc.):                             _______ 

- Grija faţă de imaginea instituţiei (ţinuta, comportament, disciplină organizatorică):                   _______ 

- Respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care se operează:          _______ 

-   Capacitatea de autoperfecţionare:                                                                                                  _______ 

 

3. Adecvarea la complexitatea muncii 

-    Interpretarea unui volum mare şi diversificat de informaţii:                                                        _______ 

- Capacitatea de analiză şi sinteză:                                                                                                  _______ 

 

4. Iniţiativă şi creativitate 

- Construirea de alternative/opţiuni în tratarea cazurilor sau a sarcinilor complexe:                      _______ 

- Iniţiativa prezentării de soluţii noi pentru rezolvarea problemelor, motivarea ideilor, prezentarea  
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     unor planuri de acţiune şi evaluarea consecinţelor schimbărilor:                                                 _______ 

- Propuneri de schimbare a unor reglementări, tehnologii, proceduri, procese pentru domeniul de 

activitate:                                                                                                                                       _______ 

 

Nota finală a evaluării   __________________ 

 

Calificativul final al evaluării ______________________________ 

 

Programele de instruire recomandate să fie urmate în următoarea perioadă pentru care se va face 

evaluarea: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele persoanei evaluate: ______________________________________ 

Semnătura persoanei evaluate: ________________ 

Data ___________________ 

 

Numele şi prenumele evaluatorului: __________________________________________ 

Funcţia _________________________________________________________________ 

Semnătura evaluatorului: ____________________ 

Data ___________________ 

 

Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul): 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ____________________________ 

Funcţia _________________________________________________________________ 

Semnătura persoanei care contrasemnează: _________ 

Data ___________________ 

 

Luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare după contrasemnare: 

Semnătura persoanei evaluate: ___________________ 

Data _______________ 

 

 


