
                                        R O M Â N I A
                              J U D E Ţ U L   I L F O V
                    C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea criteriilor de evaluare  a performanţelor profesionale 
individuale ale  personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice  cu 

paturi  din subordinea  Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 
înregistrată cu nr..............din ..............2012;
-Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judetean înregistrat cu 
nr...........din ............. 2012;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor ;
- Raportul de avizare al Comisiei de Buget, finante, banci, prognoze si studii economice;
-Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţie copil, activităţi sportive, de agrement şi turism;
-Prevederile art.10 ale  Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1229/01.08.2011 privind 
aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului 
fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- In temeiul prevederilor art. 91 alin 1, lit.f, alin.2, lit.c şi art. 97 din Legea 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

                                               H  O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1.  Se aprobă  criteriile  de evaluare  a performanţelor profesionale individuale ale 
personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice  cu paturi  din subordinea 
Consiliului  Judeţean  Ilfov,  conform  anexei   care  face   parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre.



Art. 2 Unităţile sanitare publice  cu paturi  din subordinea  Consiliului Judeţean Ilfov, 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică şi Biroul Resurse Umane  din cadrul aparatului 
de specialitate al Cosiliului Judetean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

   P R E Ş E D I N T E,

      CRISTACHE   RĂDULESCU

Contrasemnează,
     SECRETAR al  JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr. ______ 

din ______2012



    ANEXA  la Hotararea nr…………………………

CRITERII DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul spitalelor publice de 
interes judetean  din subordinea Consiliului Judetean Ilfov

      I. Pentru funcţiile de execuţie:  
    1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
    2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
    3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
    4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină
    5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de 
consum
    6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
    7. Condiţii de muncă

    II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare:  
    1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
    2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
    3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
    4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină
    5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de 
consum
    6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
    7. Condiţii de muncă
    8. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii
    9. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
   10. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului
   11. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună 
colaborare cu alte compartimente


