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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite
ºi a normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale pentru personalul angajat
în structurile administraþiei publice locale ºi în serviciile publice din subordinea acestora
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiei pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite ºi a normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale
pentru personalul angajat în structurile administraþiei
publice locale ºi în serviciile publice din subordinea acestora, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Începând cu anul 1999, premiile individuale
ce pot fi acordate, cu aprobarea ordonatorului de credite
bugetare, personalului din structurile administraþiei publice
locale ºi din serviciile publice din subordinea acestora se
stabilesc pe baza evaluãrilor rezultate din aplicarea, în mod
corespunzãtor, a normelor de evaluare a performanþelor
profesionale individuale, prevãzute la art. 1.
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Art. 3. Ñ În vederea aplicãrii metodologiei prevãzute la
art. 1, ordonatorii de credite bugetare vor asigura perfecþionarea pregãtirii profesionale a persoanelor cu atribuþii în

acest domeniu, utilizând în acest scop ºi resursele alocate,
potrivit dispoziþiilor în vigoare, reformei administraþiei publice
locale.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 octombrie 1998.
Nr. 775.
ANEXÃ

METODOLOGIA
de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite ºi a normelor de evaluare
a performanþelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraþiei publice locale
ºi în serviciile publice din subordinea acestora
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite ºi a normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale pentru
personalul angajat în structurile administraþiei publice locale
ºi în serviciile publice din subordinea acestora reglementeazã:
a) criteriile de evaluare a posturilor, care reprezintã
cerinþe de ocupare a posturilor pentru personalul angajat în
structurile administraþiei publice locale ºi în serviciile publice
din subordinea acestora;
b) normele de evaluare a performanþelor profesionale
individuale ale angajaþilor din structurile administraþiei
publice locale ºi din serviciile publice din subordinea acestora, în raport cu exigenþele postului;
c) elementele necesare pentru stabilirea salariului de
bazã individual ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere
individuale, între limitele prevãzute de lege, în funcþie de
performanþele profesionale ale angajatului din structurile
administraþiei publice locale ºi din serviciile publice din
subordinea acestora, în scopul asigurãrii concordanþei dintre
cerinþele postului ºi calitãþile angajatului salarizat potrivit
Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentei metodologii se aplicã de
cãtre ordonatorii de credite bugetare, cu încadrarea în
numãrul de posturi aprobat anual prin statul de funcþii pentru structurile administraþiei publice locale ºi pentru serviciile
publice din subordinea acestora, în limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competenþelor prevãzute de
lege.

Art. 3. Ñ Salariul de bazã individual ºi, dupã caz,
indemnizaþia de conducere individualã, între limitele prevãzute de lege, se stabileºte în funcþie de:
a) evaluarea postului, cuprinsã în fiºa de evaluare a
postului;
b) evaluarea performanþelor profesionale ale angajaþilor,
în raport cu cerinþele postului.
CAPITOLUL II
Criteriile de evaluare a posturilor în funcþie de cerinþele
de ocupare a acestora
Art. 4. Ñ (1) Evaluarea posturilor din statul de funcþii
aprobat anual se realizeazã în scopul stabilirii funcþiei
angajatului ºi a nivelului salariului de bazã individual între
limitele prevãzute de lege.
(2) Postul reprezintã un ansamblu de operaþiuni sau de
activitãþi prin care se realizeazã, total sau parþial, anumite
atribuþii specifice din domeniul de activitate al instituþiei
publice. Postul se caracterizeazã, în principal, dupã caz,
prin funcþia, gradul profesional sau treapta profesionalã a
ocupantului postului.
Art. 5. Ñ (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor
criterii reprezentând cerinþe de ocupare a acestora, care
sunt prezentate în fiºa de evaluare a postului, al cãrei
model este prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Evaluarea posturilor se face în funcþie de punctajul
acordat fiecãrui criteriu, dupã cum urmeazã:
Ñ formarea profesionalã, respectiv pregãtirea de bazã
corespunzãtoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor
legale = 1 punct;
Ñ responsabilitatea implicatã, respectiv nivelul decizional = 0 Ð 6 puncte;
Ñ restul criteriilor se evalueazã astfel: 5 puncte =
foarte mare; 4 puncte = mare; 3 puncte = medie;
2 puncte = micã; 1 punct = foarte micã.
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(3) Ordonatorul de credite bugetare poate completa fiºa
de evaluare a postului ºi cu alte criterii specifice activitãþii,
stabilind punctajele corespunzãtoare.
Art. 6. Ñ (1) Pentru criteriile prevãzute la art. 5 se stabilesc punctaje diferite, conform punctajului orientativ pentru
evaluarea posturilor cu studii superioare, cu studii de scurtã
duratã, cu studii medii ºi cu studii generale, corespunzãtoare, dupã caz, funcþiei, gradului sau treptei profesionale,
prezentat în anexa nr. 1a).
(2) Fiºa de evaluare a postului se întocmeºte distinct
pentru fiecare dintre posturile utilizate în structurile administraþiei publice locale ºi în serviciile publice din subordinea
acestora.
Art. 7. Ñ (1) Acordarea punctajului pentru evaluarea
posturilor se face de cãtre ordonatorul de credite bugetare,
punctajul înscriindu-se în fiºa de evaluare a postului.
(2) Organigrama, statul de funcþii ºi fiºele de evaluare a
posturilor se aprobã de cãtre consiliul local sau consiliul
judeþean, dupã caz.
Art. 8. Ñ (1) Pe baza fiºei de evaluare a postului, ºeful
ierarhic întocmeºte fiºa postului pentru fiecare angajat,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
(2) Fiºa postului se aprobã de ordonatorul de credite
bugetare ºi se transmite, sub semnãturã, fiecãrui angajat,
respectarea acesteia fiind obligatorie pentru pãrþile raportului
de muncã.
CAPITOLUL III
Evaluarea performanþelor profesionale ale angajaþilor
în raport cu cerinþele postului
Art. 9. Ñ Procedura de evaluare a performanþelor profesionale individuale se aplicã fiecãrei funcþii, în raport cu
îndeplinirea atribuþiilor ºi rãspunderilor corespunzãtoare postului ocupat de angajat.
Art. 10. Ñ Evaluarea performanþelor profesionale ale
angajaþilor în raport cu îndeplinirea atribuþiilor ºi a rãspunderilor corespunzãtoare postului se face pe baza criteriilor
de evaluare a performanþelor profesionale individuale, prezentate în fiºa de evaluare a performanþelor profesionale
individuale, prevãzutã în anexa nr. 3.
Art. 11. Ñ (1) Evaluarea performanþelor profesionale ale
fiecãrui angajat se face anual, fiecãrui angajat acordându-i-se câte o notã corespunzãtoare calificativului obþinut pentru îndeplinirea fiecãrui criteriu prevãzut la art. 10,
dupã cum urmeazã: 5 = foarte bine; 4 = bine; 3 = satisfãcãtor; 2 = nesatisfãcãtor.
(2) Punctajul acordat angajatului este cuprins între un
punctaj minim egal cu 20 ºi un punctaj maxim egal cu 50.
Art. 12. Ñ (1) Dupã evaluarea performanþelor profesionale individuale se pot deosebi urmãtoarele situaþii:
a) dacã, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizeazã
un punctaj evaluat între 20 Ð 29 de puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerinþelor postului pe care îl
ocupã ºi poate fi trecut, în condiþiile legii, pe alt post
corespunzãtor;
b) angajatul realizeazã un punctaj evaluat între 30 Ð 49
de puncte, ceea ce înseamnã cã el corespunde sub raport
profesional cerinþelor postului;
c) dacã, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizeazã
un punctaj maxim de 50 puncte, el poate fi promovat, prin
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concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional
superior, treaptã profesionalã superioarã sau funcþie superioarã, dupã caz.
(2) Dacã angajatul se aflã în situaþia prevãzutã la
alin. (1) lit. c), în limita resurselor financiare aprobate anual
potrivit competenþelor prevãzute de lege ºi a numãrului de
posturi libere de grad profesional superior, treaptã profesionalã superioarã sau, dupã caz, funcþie superioarã celei
ocupate de angajat pe statul de funcþii aprobat la începutul
anului urmãtor evaluãrii performanþelor profesionale individuale ºi stabilirii nivelului salariului de bazã individual ºi
dacã legea nu prevede altfel, se procedeazã dupã cum
urmeazã:
a) promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treaptã profesionalã superioarã sau, dupã caz, funcþie
superioarã se face prin susþinerea unui examen sau, dupã
caz, prin concurs, dacã sunt mai mulþi candidaþi pentru
acelaºi grad profesional, treaptã profesionalã sau funcþie,
dupã caz;
b) examenul sau concursul pentru promovare pe un
grad profesional superior, treaptã profesionalã superioarã
sau, dupã caz, funcþie superioarã, în anul urmãtor evaluãrii
performanþelor profesionale individuale ºi stabilirii nivelului
salariului de bazã individual, are loc dupã cel puþin 45 de
zile lucrãtoare de la data evaluãrii performanþelor profesionale individuale, definitive, de care angajatul a luat cunoºtinþã;
c) locul, data, ora ºi scopul concursului se afiºeazã la
sediul autoritãþii administraþiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia;
d) examenul sau concursul se desfãºoarã în prezenþa
unei comisii de examinare, stabilitã de ordonatorul de credite bugetare, formatã din preºedinte care poate fi ordonatorul de credite sau persoana împuternicitã de acesta ºi din
cel puþin doi membri: ºeful ierarhic al angajatului care susþine examenul sau concursul de promovare ºi un angajat
din compartimentul respectiv, care are gradul profesional,
treapta profesionalã sau, dupã caz, funcþia cea mai mare;
e) comisia de examinare stabileºte tematica examenului
sau a concursului, care se pune la dispoziþie candidatului
cu cel puþin 15 zile lucrãtoare înainte de data susþinerii
examenului sau a concursului;
f) secretarul comisiei de examinare este responsabilul
compartimentului de resurse umane din instituþia respectivã
ºi are sarcina de a organiza desfãºurarea examenului sau
a concursului ºi de a pãstra toate documentele respective;
g) examenul sau concursul constã într-o lucrare din
tematica anunþatã, scrisã de candidat în prezenþa comisiei
de examinare;
h) dacã lucrarea scrisã a candidatului care participã la
examen este apreciatã de comisia de examinare cel puþin
cu nota 8, atunci candidatul este declarat ”reuºitÒ la examenul susþinut. În cazul concursului, este declarat ”reuºitÒ
candidatul a cãrui lucrare a fost apreciatã cu nota cea
mai mare, dar care nu poate fi mai micã de 8. Dacã
concurenþii obþin note egale, se organizeazã un nou
concurs;
i) rezultatele examenului sau ale concursului se comunicã candidaþilor în termen de 3 zile, în scris, ºi pot fi contestate în condiþiile legii.
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(3) Evaluarea performanþelor profesionale individuale la
avansarea în grade profesionale, trepte profesionale sau
funcþii se face în cadrul examenului sau concursului, de
cãtre comisia de examinare desemnatã de ordonatorul de
credite bugetare.
(4) Cuantumul majorãrilor sau al diminuãrilor salariilor de
bazã între limitele prevãzute de lege se propune de ºeful
ierarhic ºi se aprobã de ordonatorul de credite bugetare.
Art. 13. Ñ (1) Reevaluarea performanþelor profesionale
individuale, a nivelului salariului de bazã individual ºi,
dupã caz, a indemnizaþiei de conducere individuale, cu
încadrarea între limitele prevãzute de lege, se realizeazã
anual, în conformitate cu prezenta metodologie, de cãtre
ºeful ierarhic ºi se aprobã de ordonatorul de credite bugetare.
(2) Pentru anul 1998 salariul de bazã individual ºi, dupã
caz, indemnizaþia de conducere individualã se stabilesc în
conformitate cu prezenta metodologie, pe baza evaluãrii
performanþelor profesionale individuale, fãcutã în perioada
1 ianuarie Ð 30 septembrie 1998, cu respectarea art. 6
alin. (2) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 1998.
Art. 14. Ñ (1) Fiºa de evaluare a performanþelor profesionale individuale, precum ºi nivelul salariului de bazã individual ºi, dupã caz, al indemnizaþiei de conducere
individuale, stabilite conform prezentei metodologii, se aduc
la cunoºtinþã fiecãrui angajat.
(2) Angajatul nemulþumit de rezultatul evaluãrii performanþelor profesionale individuale ºi de nivelul salariului de
bazã individual între limite, stabilite potrivit prezentei metodologii, se poate adresa instanþei judecãtoreºti competente,
în condiþiile legii.
Art. 15. Ñ (1) Procesul de evaluare a performanþelor
profesionale individuale ºi stabilirea salariului de bazã ºi,
dupã caz, a indemnizaþiei de conducere au caracter de
continuitate ºi sunt determinate de creºterea exigenþelor în
exercitarea atribuþiilor ºi rãspunderilor postului corespunzãtor
gradului sau treptei profesionale ori funcþiei respective,
dupã caz.
(2) Evaluarea performanþelor profesionale individuale ºi
stabilirea nivelului salariului de bazã ºi, dupã caz, al indemnizaþiei de conducere se fac în luna ianuarie a anului
urmãtor celui pentru care se evalueazã performanþele profesionale individuale.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã:
a) persoanelor angajate ca debutant, pentru care
evaluarea se face dupã expirarea perioadei corespunzãtoare stagiului de debutant;
b) angajaþilor care se reangajeazã în structurile administraþiei publice locale sau în serviciile publice din subordinea
acestora dupã o perioadã mai mare de un an, pentru care
evaluarea se face la expirarea unui an de la reangajarea
în sistem;
c) angajaþilor din structurile administraþiei publice locale
sau din serviciile publice din subordinea acestora, al cãror
contract individual de muncã este suspendat, potrivit legii,
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la
reluarea activitãþii;

d) angajaþilor aflaþi în concediu plãtit pentru îngrijirea
copilului în vârstã de pânã la 2 ani, pentru care evaluarea
se face la expirarea unui an de la data reluãrii activitãþii;
e) angajaþilor care nu au prestat activitate în ultimele
120 de zile, aflându-se în concediu medical ºi în concediu
fãrã platã, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluãrii se stabileºte de ºeful ierarhic ºi se aprobã de cãtre
ordonatorul de credite bugetare.
(4) Reevaluarea anualã a salariului individual de bazã
între limite, precum ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere se face pe baza rezultatelor evaluãrii performanþelor
profesionale individuale din anul precedent reevaluãrii.
CAPITOLUL IV
Stabilirea salariului de bazã individual între limite
Art. 16. Ñ Stabilirea salariilor de bazã individuale între
limitele prevãzute de lege, precum ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere individuale se face pe baza evaluãrii
performanþelor profesionale individuale ale angajatului, în
raport cu îndeplinirea atribuþiilor ºi a rãspunderilor prevãzute
în fiºa postului.
Art. 17. Ñ (1) Salariul de bazã individual între limitele
prevãzute de lege se calculeazã pe baza coeficientului de
multiplicare corespunzãtor performanþelor profesionale ale
angajatului, care se înmulþeºte cu valoarea de referinþã
sectorialã, stabilitã potrivit legii.
(2) Coeficientul de multiplicare corespunzãtor performanþelor profesionale ale angajatului se determinã astfel: suma
notelor acordate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) ºi anexei nr. 3 se înmulþeºte cu diferenþa dintre coeficientul
maxim ºi coeficientul minim de multiplicare stabilit potrivit
legii pentru gradul, treapta sau funcþia ocupatã de fiecare
angajat, iar rezultatul se împarte la 50, cifrã care reprezintã
suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecãrui criteriu.
(3) Pentru stabilirea indemnizaþiei de conducere individuale, pentru fiecare funcþie de conducere, se procedeazã
astfel: suma notelor acordate potrivit prevederilor art. 11
alin. (1) ºi anexei nr. 3 se împarte la 50, cifrã care reprezintã suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecãrui criteriu, ºi se înmulþeºte cu procentul maxim al indemnizaþiei de
conducere prevãzut de lege pentru funcþia respectivã.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 18. Ñ (1) Persoanei nou-angajate i se stabileºte un
salariu de bazã între limitele corespunzãtoare funcþiei, gradului sau treptei profesionale pe care o ocupã.
(2) La angajare, stabilirea salariului de bazã individual
ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere individuale se
face în cadrul examenului sau al concursului, de cãtre
comisia de examinare desemnatã de ordonatorul de credite bugetare, pe baza evaluãrii performanþelor profesionale
potenþiale, în raport cu cerinþele postului, în condiþiile
prezentei metodologii.
Art. 19. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

FIªÃ DE EVALUARE A UNUI POST

Ñ model Ñ
Criterii de evaluare
a posturilor

Punctajul corespunzãtor gradului postului dintr-o activitate
debutant
IV
III
II
I
IA

a) formarea profesionalã
Ñ pregãtirea de bazã corespunzãtoare studiilor
absolvite
Ñ pregãtire de specialitate: tehnicã, economicã,
juridicã sau de altã specialitate necesarã
postului: ......................................
Ñ perfecþionãri în domeniu pentru menþinerea
competenþei pe post
TOTAL:

1

1

1

1

1

1

Ñ
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

b) adaptabilitatea la locul de muncã:
Ñ experienþã în muncã
Ñ experienþã în specialitatea postului
Ñ perioada de probã (nr. luni): ..........................
TOTAL:

Ñ
Ñ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Ñ

2

4

6

8

10

c) dificultatea ºi complexitatea operaþiunilor:
Ñ activitate de concepþie
Ñ activitate de analizã ºi sintezã
Ñ activitate de rutinã (repetitivã)
TOTAL:

Ñ
1
5
6

1
2
5
8

2
3
4
9

3
4
4
11

4
5
3
12

5
5
3
13

d) responsabilitatea implicatã:
Ñ pentru obþinerea ºi utilizarea informaþiilor în
vederea pregãtirii unor decizii
Ñ de nivelul decizional
TOTAL:

1
Ñ
1

2
3
5

2
4
6

3
5
8

4
6
10

5
6
11

1

2

3

4

5

5

1
2

2
4

3
6

4
8

5
10

5
10

10

21

28

37

45

50

e) capacitatea relaþionalã
Ñ gradul de solicitare din partea structurilor
interne din instituþie
Ñ gradul de solicitare din afara instituþiei, din
partea cetãþenilor ºi/sau a serviciilor
TOTAL:
TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor:

ANEXA Nr. 1a)
la metodologie

Tabelul nr. 1 Ñ model
Gradul funcþiei
pentru angajaþi cu studii
superioare (S)

Punctajul orientativ
acordat gradului profesional
conform postului

Punctajul orientativ pentru
îndeplinirea de cãtre angajat
a cerinþelor de ocupare a postului

IA
I
II
III
debutant

50
45
37
28
10

46Ð50
38Ð45
29Ð37
22Ð28
10Ð21

Gradul funcþiei
pentru angajaþi cu studii
de scurtã duratã (SSD)

Punctajul orientativ
acordat gradului profesional
conform postului

Punctajul orientativ pentru
îndeplinirea de cãtre angajat
a cerinþelor de ocupare a postului

IA
I
II
debutant

50
45
37
10

46Ð50
38Ð45
29Ð37
10Ð28

Tabelul nr. 2 Ñ model
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Tabelul nr. 3 Ñ model
Gradul funcþiei
pentru angajaþi cu studii
medii (M)

Punctajul orientativ
acordat treptei profesionale
conform postului

Punctajul orientativ pentru
îndeplinirea de cãtre angajat
a cerinþelor de ocupare a postului

IA
I
II
III
debutant

45
37
28
21
10

38Ð45
29Ð37
22Ð28
11Ð21
10Ð21

Gradul funcþiei
pentru angajaþi cu studii
medii ºi generale (M; G)

Punctajul orientativ
acordat treptei profesionale
conform postului

Punctajul orientativ pentru
îndeplinirea de cãtre angajat
a cerinþelor de ocupare a postului

I
II
III
debutant

37
28
21
10

29Ð37
22Ð28
11Ð21
10Ð21

Tabelul nr. 4 Ñ model

ANEXA Nr. 2
la metodologie

Aprob,
Funcþia ordonatorului de credite....................................
Numele ºi prenumele ordonatorului de credite.................................
Semnãtura ºi data .....................................

FIªA POSTULUI

Ñ model Ñ
A.
B.
C.
D.

Denumirea instituþiei:
Compartimentul, conform organigramei aprobate: Autorizaþii de construire
Denumirea postului: Întocmirea autorizaþiilor de construire
Nivelul postului: Ñ de execuþie:
Ñ de conducere:
E. Funcþia ºi gradul profesional ce caracterizeazã postul: arhitect, gradul I
F. Descrierea postului (prezentarea criteriilor de evaluare a postului din fiºa de evaluare a postului ºi a punctajului acordat fiecãrui criteriu Ñ anexa nr. 1):
G. Punctajul orientativ acordat gradului, cuprins în fiºa de evaluare a postului: 38 Ð 45
H. Numele ºi prenumele angajatului (ocupantului postului):
I. Punctajul acordat angajatului pentru îndeplinirea fiecãrui criteriu din fiºa de evaluare a postului (anexa nr. 1) ºi punctajul total: 40 (sã fie cuprins între 38Ð45)
J. Perioada de probã a angajatului, stabilitã potrivit legii (dacã este cazul): ........................
K. Atribuþiile ºi rãspunderile ce revin angajatului:
1. primirea documentaþiilor ºi verificarea corectitudinii acestora;
2. verificarea avizelor solicitate conform legii;
3. întocmirea ºi emiterea autorizaþiei de construire;
4. ................

L. Data ºi semnãtura angajatului,
............................................
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ANEXA Nr. 3
la metodologie

Numele ºi prenumele
angajatului
...........................................

Funcþia, gradul sau
treapta profesionalã,
dupã caz
...................................

Perioada
de evaluare
de la ......... pânã la .........

Aprob,
Funcþia ordonatorului de credite .....................................
Numele ºi prenumele ordonatorului de credite ................................................
Data ºi semnãtura ..............................

FIªÃ DE EVALUARE

a performanþelor profesionale individuale (criterii)
a) Rezultatele obþinute:
Ñ cantitatea ºi calitatea lucrãrilor ºi sarcinilor realizate
2
3
4
5
Ñ nivelul de îndeplinire a sarcinilor ºi lucrãrilor în termenele stabilite
2
3
4
5
Ñ eficienþa lucrãrilor ºi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse
2
3
4
5
b) Adaptarea la complexitatea muncii:
Ñ adaptarea la concepþia de alternative de schimbare sau de soluþii noi (creativitatea)
2
3
4
5
Ñ analiza ºi sinteza riscurilor, influenþelor, efectelor ºi consecinþelor evaluate
2
3
4
5
Ñ evaluarea lucrãrilor ºi sarcinilor de rutinã (repetitive)
2
3
4
5
c) Asumarea responsabilitãþii:
Ñ intensitatea implicãrii ºi rapiditatea intervenþiei în realizarea atribuþiilor
2
3
4
5
Ñ evaluarea nivelului riscului decizional
2
3
4
5
d) Capacitatea relaþionalã ºi disciplina muncii:
Ñ capacitatea de evitare a stãrilor conflictuale ºi respectarea relaþiilor ierarhice
2
3
4
5
Ñ adaptabilitatea la situaþii neprevãzute
2
3
4
5
A = suma notelor acordate fiecãrui criteriu de evaluare ..............................................
B = diferenþa dintre coeficientul maxim ºi coeficientul minim de multiplicare corespunzãtor,
dupã caz, funcþiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului .......................
C = coeficientul concret al angajatului = A înmulþit cu B ºi împãrþit la 50, iar rezultatul se
adunã cu coeficientul minim de multiplicare corespunzãtor, dupã caz, funcþiei, gradului sau treptei
profesionale a angajatului ..................................................................
Salariul de bazã al salariatului = coeficientul concret al angajatului, înmulþit cu valoarea de
referinþã sectorialã prevãzutã de lege ...........................................
Indemnizaþia de conducere individualã = A împãrþit la B, înmulþit cu limita maximã, în procente, a indemnizaþiei de conducere din salariul de bazã, prevãzutã de lege ..................................
Funcþia, numele ºi prenumele ºefului
ierarhic care a întocmit fiºa de evaluare
...................................................................

Data ºi semnãtura ºefului
ierarhic care a întocmit fiºa de evaluare
.....................................................................
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Data ºi semnãtura angajatului, pentru luare la cunoºtinþã asupra evaluãrii, salariului de bazã
ºi indemnizaþiei de conducere individualã, dupã caz...........................................................................
Contestaþie cu privire la fiºa de evaluare ºi salariul de bazã Da/Nu (data ºi semnãtura
angajatului).....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Evaluarea definitivã:
A = suma notelor acordate fiecãrui criteriu de evaluare .............................................................
B = diferenþa dintre coeficientul maxim ºi coeficientul minim de multiplicare corespunzãtor,
dupã caz, funcþiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului.......................
C = coeficientul concret al angajatului = A înmulþit cu B ºi împãrþit la 50, iar rezultatul se
adunã cu coeficientul minim de multiplicare corespunzãtor, dupã caz, funcþiei, gradului sau treptei
profesionale a angajatului.......................................
Salariul de bazã al salariatului = coeficientul concret al angajatului, înmulþit cu valoarea de
referinþã sectorialã prevãzutã de lege.................................................................
Indemnizaþia de conducere individualã = A împãrþit la B, înmulþit cu limita maximã, în procente, a indemnizaþiei de conducere din salariul de bazã, prevãzutã de lege ................................
Funcþia persoanei care a modificat evaluarea ...........................
Numele ºi prenumele persoanei care a modificat evaluarea ...........................................
Data ºi semnãtura ...................................................
Data ºi semnãtura angajatului, pentru luare la cunoºtinþã asupra evaluãrii definitive, salariului de bazã ºi, dupã caz, indemnizaþiei de conducere individuale......................................................
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