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Nr. i/___________/_________________. 
 

FIŞA DE EVALUARE 
a performanţelor profesionale individuale 

 
Numele………………………Prenumele……………………………… 
Funcţia………………………………………………………………….. 
Locul de muncă………………………………………………………… 
Perioada de evaluare…………………………………………………… 
Rezultatul evaluării……………………………………………………. 
 
 

Nivelul performanţei profesionale realizate 
 
 

Denumirea criteriului de evaluare 
şi ponderea acestuia 

Componentele de bază ale criteriului 
de evaluare 

Punctajul acordat pentru fiecare 
criteriu de evaluare*) 

Valoarea ponderată a criteriului de 
evaluare**) 

1 2 3 4 
Rezultatele obţinute (55%) a) gradul de realizare a atribuţiilor 

de serviciu prevăzute în fişa 
postului; 

b) promtitudine şi operativitate; 
c) calitatea lucrărilor executate şi a 

activităţilor desfăşurate. 

  

TOTAL 1:    
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Denumirea criteriului de evaluare 

şi ponderea acestuia 
Componentele de bază ale criteriului 

de evaluare 
Punctajul acordat pentru fiecare 

criteriu de evaluare*) 
Valoarea ponderată a criteriului de 

evaluare**) 
1 2 3 4 

Asumarea responsabilitaţii (20%) a) receptivitate, disponibilitate la 
efort suplementar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină; 

b) intensitatea implicării în 
realizarea atribuţiilor de serviciu, 
utilizarea calculatorului etc; 

  

TOTAL 2:    
Adaptarea la complexitatea muncii, 
iniciativa şi creativitate (15%) 

a) executarea de lucrări complexe, 
propuneri de soluţii noi, 
schimbări, motivarea acestora, şi 
evaluarea consecinţelor; 

b) activitatea de rutină. 

  

TOTAL 3:    
Capacitatea relaţională şi disciplina 
muncii (10%) 

a) capacitatea de a evita stara 
conflictuale, capacitatea de 
dialog, respectarea regulilor 
stabilite de conducerea structurii 
din care face parte etc. 

b) Adaptabilitatea la situaţii 
neprevăzute, prezenţa de spirit, 
spontaneitate. 

  

TOTAL 4:    
NOTA FINALĂ:    
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1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea: …………………………………… 
Funcţia……………………… 
Semnătura…………………. 
Data………………………… 
2. Numele şi prenumele persoanei evaluate:…………………………………………………….. 
Semnătura…………………. 
Data………………………… 
3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneză………………………………………….. 
Funcţia…………………….. 
Semnătura………………… 
Data……………………….. 
 
*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecarea componentă de bază a criteriului de evaluare 
Semnificţia punctajelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 – nivel maxim. 
Punctajul pentru fiecarea componentă a criteriului de evaluare se va exprima printr+un număr întreg fără zecimale. 
**) Valoarea pondertă  a fiecărui criteriu de evaluare se obţine prin înmulţirea punctajului acordat (coloana 3, rândul TOTAL)  cu valoarea procentuală a 
criteriului de evaluare. 
Nota finală se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare ( coloana 4 = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4). 


