Anexa 2a
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea / Departamentul / Direcţia / Serviciul / Biroul ................................
FIŞĂ DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic
care ocupă posturi de execuţie
Motivul evaluării: anuală 
Alte motive: __________________________
Numele, prenumele
Funcţia deţinută
Numele şi prenumele evaluatorului
Funcţia
Perioadă evaluată
Calificative obţinute în ultimii 3 ani

Participare la programe de formare / instruire în
perioada evaluată

De la:
Până la:
I
II
III
1.
.........................................................................................
2.
.........................................................................................

Evaluarea îndeplinirii criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale
Nr. Criteriile de evaluare a performanţelor
Nota
Comentarii
Crt. profesionale individuale:
1
Cunoştinţe şi experienţă:
- capacitatea profesională în termeni de cunoştinţe şi
abilităţi profesionale necesare pentru a îndeplini, în mod
optim, sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
- aplicarea corectă şi eficientă a cunoştinţelor
- cunoştinţe profesionale actualizate la zi;
- inţelegerea cerinţelor postului
- valorificarea experienţei dobândite (seminarii, susţinere
conferinţe, mese rotunde, formatori cursuri, coordonare /
instruire stagiari).

2

Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
- capacitatea de a rezolva problemele, de a depăşi
obstacolele sau dificultăţile intervenite in activitatea
curentă prin identificarea soluţiilor adecvate
- identificarea deficienţelor şi adoptarea măsurilor
necesare pentru corectarea acestora
- capacitatea de încadrare a sarcinilor şi lucrărilor în
termenele impuse şi / sau convenite
- atitudinea pozitivă faţă de ideile noi
- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a
activităţii desfăşurate;
- capacitatea de autoperfecţionare prin participarea la
cursuri de formare profesională

3

Contacte şi comunicare

- capacitatea de a comunica în mod clar, coerent şi
eficient, în formă scrisă şi orală;
- capacitatea de a explica sarcinile, atribuţiile de serviciu
şi obiectivele stabilite
- capacitatea de reprezentare, în limita competenţei, a
instituţiei, în conformitate cu importanta acesteia

4

Condiţii de muncă
- respectarea programului de lucru;
- organizarea eficientă a propriei activităţi
- abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor
echipamente informatice
- utilizarea eficientă a resurselor materiale

Incompatibilităţi şi regimuri speciale (respectarea
5

6

atribuţiilor, sarcinilor, deciziilor, a regulamentelor
interne, a secretului profesional, atitudinea faţă de
relaţiile conflictuale, responsabilitate şi disciplină în
muncă).
Alte criterii sprecifice[1]

Media aritmetică
[1] Evaluatorul poate stabili și alte criterii de evaluare, în funcție de specificul
domeniului de activitate. Acestea vor fi prevăzute în fișa postului.

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 / obiecţiile persoanei evaluate (dacă este cazul):
..............................................................................................................................................................................
Numele şi prenumele persoanei evaluate:
Semnătura persoanei evaluate:
Data:
Propuneri ale evaluatorului (conducătorul ierarhic superior):
..............................................................................................................................................................................
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura evaluatorului:
Data:
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul):
..............................................................................................................................................................................
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: ...........................

