
                                        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

                   P R O I E C T  D E  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

Avizează,
     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



                                                                 

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV

Nr. ______ din ______2012

E X P U N E R E  D E   M O T I V E

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 79, începând cu data de 02.07.2010, sunt 
preluate Spitalele de pe raza Judeţului Ilfov, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  inclusiv  cele 
intervenite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 

În conformitate cu prevederile  art. 10 din Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1.229 din 1 august 
2011  privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului 
fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, ,,pentru spitalele al căror management a fost 
transferat  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  criteriile  de  evaluare  a  performanţelor 
profesionale  individuale  se  stabilesc  şi  se  aprobă prin  act  administrativ  emis  de  acestea,  prevederile 
prezentului  ordin  reprezentând  o  prevedere-cadru  care  poate  fi  modificată  şi  completată  de  către 
autoritatea administrativ-teritorială”.

 Prevederile  art.  1,  alin.(1)  din  Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  1.229  /2011,  se  aplică 
personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al 
Ministerului Sănătăţii, din cadrul serviciilor publice deconcentrate, din unităţile sanitare publice, precum 
şi  din  cadrul  celorlalte  instituţii  publice  din  reţeaua  Ministerului  Sănătăţii,  denumite  în  continuare 
instituţii publice.
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada 
respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

In conformitate cu prevederile art. 91, alin.1 lit.f (1) din Legea 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, modificată şi completată, Consiliul Judeţean îndeplineşte şi  alte atribuţii prevăzute de 
lege.

Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare  Consiliului Judeţean Ilfov.

P R E S E D I N T E ,

CRISTACHE RADULESCU

VICEPREŞEDINTE              VICEPREŞEDINTE

        ROMAN GHEORGHE             MANICEA CRISTINA



                                                              

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV

Nr. ______ din ______2012

RAPORT

  Având  în  vedere  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  79,  începând  cu  data  de 
02.07.2010,  sunt  preluate  Spitalele  de  pe  raza  Judeţului  Ilfov,  conform  Ordonanţei  de  Urgenţă  a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv  cele  intervenite  prin  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.48/2010  pentru  modificarea  şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării. 

În conformitate cu prevederile  art. 10 din Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1.229 din 1 august 
2011  privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului 
fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, ,,pentru spitalele al căror management a fost 
transferat  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  criteriile  de  evaluare  a  performanţelor 
profesionale  individuale  se  stabilesc  şi  se  aprobă prin  act  administrativ  emis  de  acestea,  prevederile 
prezentului  ordin  reprezentând  o  prevedere-cadru  care  poate  fi  modificată  şi  completată  de  către 
autoritatea administrativ-teritorială”.

 Prevederile  art.  1,  alin.(1)  din  Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  1.229  /2011,  se  aplică 
personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al 
Ministerului Sănătăţii, din cadrul serviciilor publice deconcentrate, din unităţile sanitare publice, precum 
şi  din  cadrul  celorlalte  instituţii  publice  din  reţeaua  Ministerului  Sănătăţii,  denumite  în  continuare 
instituţii publice.
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada 
respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

In conformitate cu prevederile art. 91, alin.1 lit.f (1) din Legea 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, modificată şi completată, Consiliul Judeţean îndeplineşte şi  alte atribuţii prevăzute de 
lege.

Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, am  întocmit 
prezentul  raport pentru a însoţi Proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV

SULIMAN IRINA 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE,

           POP FRANCO 
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