
Anexa la dispozitia primarului nr. 6/09.01.2018 

 

Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale  

personalului contractual incadrat in aparatul de specialitate al 

 primarului comunei BAHNA, judetul NEAMT 

 

            CAP. I – DISPOZITII GENERALE 

 

            Art. 1 – Prezentul REGULAMENT reglementeaza evaluarea performantelor profesionale 

individuale ale personalului contractual incadrat in aparatul de specialitate al primarului comunei 

BAHNA, judetul NEAMT. 

            Art. 2 - Evaluarea performanţelor profesionale individuale, constă în aprecierea obiectivă a 

activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale, 

stabilite anual, cu rezultatele obţinute în mod efectiv, în funcţie de criteriile stabilite de prezentul 

regulament. 

            Scopul evaluării constă în:  

- stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului; 

- stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare; 

- fundamentarea activităţii de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale; 

- identificarea nevoilor de formare profesională continuă. 

            Rezultatul evaluării se consemnează în fisa de evaluare – Anexa nr. 2 

 

            CAP. II – EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE  

                             PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

            Art. 3 – (1) Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de persoana aflata in functia de 

conducere care coordoneaza Compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat 

intr-o functie de executie. 

            (2) Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de persoana aflata in functie de conducere 

ierarhic superioara pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere. 

            Art. 4 –  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.  

            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 1,00 - 2,00 = nesatisfăcător;  

b) între 2,01 - 3,50 = satisfăcător;  

c) între 3,51 - 4,50 = bine;  

d) între 4,51 - 5,00 = foarte bine.  

            Art. 5  –  (1) Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către conducătorul 

ierarhic superior al persoanei evaluate.  

            (2) 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.  

            (3) 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.  

            (4) Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.  

            Art. 6  – (1) Fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care calitatea de  

evaluator o are conducătorul instituţiei publice, fişa de evaluare nu se contrasemnează. 

            (2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar superiorul  ierarhic 

evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei publice.  

            Art. 7 – (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului 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.  

            (2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţă 

persoanei evaluate.  

            Art. 8 – (1) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice. Comisia de cercetare a contestatiei soluţionează contestaţia pe baza 

fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a celui întocmit de evaluator şi 

avizat de contrasemnatar.  

            (2) 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.  

            (3) Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la 

soluţionarea contestaţiei.  

            (4) Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin.  (1) se 

pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.  

            (5) Angajaţii evaluaţi direct de către conducătorul instituţiei publice, care sunt nemulţumiţi de 

rezultatul evaluării, se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.  

            Art. 9 – Constituirea comisiei de cercetare a contestaţiei se dispune de conducatorul institutiei 

publice în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii raportului de evaluare/raportului personal cu 

contestaţia.  

            Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dintre care 

unul este desemnat preşedintele comisiei. 

            În comisia de cercetare a contestaţiei nu pot fi desemnaţi cei care au întocmit/aprobat evaluarea. 

            Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza raportului de evaluare al cărui rezultat se contestă, 

obiectivelor stabilite/revizuite în raportul de evaluare precedent, fişei postului persoanei evaluate, 

referatului întocmit de şeful nemijlocit al persoanei evaluate, referatului întocmit de şeful instituţiei 

publice, precum şi a interviului realizat cu personalul contractual care a contestat evaluarea. 

            Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces – verbal. 

            Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la raportul de evaluare, care se introduce 

în dosarul personal al persoanei evaluate. 

            Art. 10 – Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul “nesatisfăcător”, se consideră că 

acesta nu corespunde cerinţelor postului.  

            Art. 11 – (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie a anului anterior 

celui în care se face evaluarea. 

            (2) Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizează în perioada 1 ianuarie - 31 

ianuarie a fiecărui an. 

            (3) Personalul contractual debutant nu se supune evaluării. 

            Art. 12 – Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de 

referinţă:  

a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi responsabilităţile 

corespunzătoare postului; 

b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată; 

c) criteriile de evaluare stabilite conform Anexei nr. 1.  
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                                                                                                   SECRETAR, 
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