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FIŞA DE EVALUARE 

 

a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere 

Numele  prenumele persoanei evaluate _________________________________ 

Funcţia: __________________________________________________________ 

Numele şi prenumele evaluatorului: 

____________________________________ 

Funcţia: __________________________________________________________ 

Criterii de 

evaluare I 
Obiective   

A Performanţe 

profesionale 

a) orientarea c\tre pacient (1-5)   

b) gradul de îndeplinire a atribuţiilor de 

serviciu (1-5) 

  

c) operativitatea şi eficienţa dovedite în 

realizarea sarcinilor (1-5) 

  

d) calitatea lucrărilor (sarcinilor) înscrise în 

fişa postului (1-5) 

  

Media 1 =(a+b+c+d):4   

e)atitudinea faţă de muncă, angajarea la eforturi 

şi sarcini suplimentare (1-5) 

  

f) iniţiativă - creativitatea în muncă (1-5)   

g) nivelul pregătirii profesionale (1-5)   

h) preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii 

proprii (1-5) 

  

i)interesul şi preocuparea pentru acumularea de 

noi cunoştinţe/contribuţia adusă la formarea 

profesională a noilor angaja]i (1-5) 

  

j) capacitatea de adaptare la situaţii noi, 

neprevăzute (1-5) 

  

Media2 =(e+f+g+h+i+j):6   

B Responsabilitate a) loialitatea şi ataşamentul faţă de spital (1-

5) 

  

b) respectarea statutului profesional şi a 

regulilor stabilite (1-5) 

  

c) apărarea secretului profesional, respectarea 

normelor muncii (1-5) 

  

d) capacitatea de asumare a răspunderii, inclusiv 

în cazurile de eşecuri (1-5) 

  

Media 3 = (a+b+c+d):4   

C Trăsături 

caracteriale 

a) cinste, corectitudine, altruism (1-5)   

b) spirit de ordine, disciplină (1-5)   

c) capacitatea de relaţionare şi munca în echipă 

(1-5) 

  

d) principialitate, obiectivitate şi onestitate 

(1-5) 

  

e) demnitate, sobrietate, fermitate şi curaj (1-

5) 
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Perioada evaluată: de la  ____________________ la 

_______________________ 

I. 

II. 

 
Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea 

criteriilor de evaluare de la pct. II):2 = ____________________ 

 

Calificativul acordat: ___________________________________ 
 

1. Numele şi prenumele evaluatorului: ______________________ 

Funcţia: ______________________________________________ 

Semnătura evaluatorului _________________________________ 

Data:_________________________________________________ 

 

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate 

Numele şi prenumele persoanei evaluate : ____________________ 

Funcţia: _______________________________________________ 

Semnătura persoanei evaluate _____________________________ 

Data _________________________________________________ 

 

3. Contestaţia persoanei evaluate: 

Motivaţia ______________________________________________ 

Semnătura persoanei evaluate ______________________________ 

Data___________________________________________________ 

................................. 

4. Modificarea aprecierii (DA, NU): 

Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea __________________________ 

Funcţia acestuia _____________________________________________________________ 

Modificarea adusă aprecierii: notarea criteriilor de evaluare/nota finala/calificativul _____ 

___________________________________________________________________________ 

Semnătura ._________________________________________________________________ 

Data ______________________________________________________________________ 

 

5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării 

Numele şi prenumele __________________________________________________________ 

Funcţia acestuia _____________________________________________________________ 

Semnătura __________________________________________________________________ 

Data ________________________________________________________________________ 

 

f) comportamentul fa]\ de pacient (1-5 )  

Media 4 = (a+b+c+d+e+f):6   

Nota pentru `ndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. 1 

=(Media 1+Media 2+Media 3 + Media 4) : 4 

 
Nr. 

crt. 

 

Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu 

funcţii de conducere 

 

Nota 

0 1 2 

1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul 

compartimentului în ansamblul unităţii     ( 1-5 ) 

 

2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea 

răspunderii în legătură cu acestea( 1-5 ) 

 

3. - Sarcini sau proiecte speciale (1-5)  

4. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii 

compartimentului( 1-5 ) 

 

5. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat 

stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 

compartimente( 1-5 ) 

 

 

 Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

suplimentare pentru personalul cu funcţii de 

conducere  Media 5 = (1+2+3+4+5):5 

 



Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 

b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; 

c)între 3,51 şi 4,50 - bine; 

d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. 


