UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

Facultatea/Direcţia_____________________________________________________
Departamentul /Serviciul________________________________________________
FIŞA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE
ALE PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Numele şi prenumele persoanei evaluate:_______________________________________________________
Funcţia persoanei evaluate:_____________________________________________Studii_______Grad/Treapta____
Perioada evaluată: de la ____________________până la___________________

Criterii de evaluare
Cunoştinţe şi experienţă- cunoştinţe şi experienţă specifice domeniului, adaptare la complexitatea muncii,
asumarea responsabilităţilor specifice postului, rezultate obţinute în realizarea atibuţiilor de serviciu
prevăzute în fişa postului, autoperfecţionarea şi valorificare a experienţei dobândite
Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor – creativitatea şi spiritul de iniţiativă,
spontaneitate, perseverenţă în îndeplinirea sarcinilor
Contacte şi comunicare- capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, competenţa în
redactare, respectul colegial, conduita în timpul serviciului
Condiţii de muncă (locurile de muncă încadrate în condiţii normale-N, deosebite-D)
Incompatibilitatea şi regimuri speciale(dacă este cazul)
Suplimentar pentru funcţii de conducere:
Influenţa, coordonarea şi supervizare- adaptabilitatea pe post, asumarea responsabilităţilor, capacitatea
de planificare şi de a acţiona strategic,capacitatea de a lucra în echipă, respectul faţă de lege şi loialitate faţă
de interesele instituţiei
Judecata şi impactul deciziilor- capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de implementar,
capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză
Nota finală a evaluării
Calificativul final al evaluării

Note de
la 1-5

Programe de instituire recomandate a fi urmate în următoare perioadă pentru care se va face evaluarea:___________
______________________________________________________________________________________________________
Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul)__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Numele şi prenumele persoanei evaluate:____________________________________________________________
Semnătura persoanei evaluate:____________________________
Data:______________
Numele şi prenumele evaluatorului:_________________________________________________________
Funcţia evaluatorului:_________________________________
Semnătura evaluatorului:______________________________
Data:_______________________
Comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul):__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:__________________________________________
Funcţia:________________________________________
Semnătura:____________________________________
Data:___________________________
Luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare după contrasemnare
Semnătura persoanei evaluate:___________________________
Data:_________________________________
Calificativele pot fi : “foarte bine”, “bine”, satisfacator”, sau “nesatisfacator”
a) intre 1,00-2,00= nesatisfacator:
b) intre 2,00-3,50= satisfacator
c) intre 3,51-4,50= bine
d) intre 4,51-5,00= foarte bine

