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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind aprobareacriteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a
modelului Fișei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul

de conducere și personalul de execuţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.
Județean Ialomița;

[520[21- in Aol „2021 a Președintelui Consiliului

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia nr. R1 447 din 12.01.2021;
Examinând:
- Raportul de specialitate nr.
/520/.203] A
din de ol „2021 al Compartimentului

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;
- Avizul nr.

- Avizul nr.
obligațiiși incompatibilităţi;
- Avizul nr.

din

din
din

„2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
„2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă

socială și familie;

În conformitate cu:

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 40/2010 privind transferul managementului

asistenței medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia;
- prevederile art. 11 din Ordinul nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a

performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractualși a fişei de evaluare a personalului
de execuție și de conducere;
- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;, cu modificările si completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Județean Ialomiţa, aprobat prin
Hotărârea Consiliului judeţean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiulart. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, instituție publică al cărui management a
fost transferat Consiliului Judeţean Ialomița, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Cod EP -07-06, Ed.2 vers.0

Art.2 Se aprobă modelul Fișelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru
personalul contractual cu funcție de execuţie și conducere, prevăzute la anexa nr. 2 și anexa nr. 3, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia și spre știință Direcţiei Buget Finanţe,

Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean lalomița și Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
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Secretarul General!al Judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU
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La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

ANEXA 1

CRITERII
de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul
contractual

1. Pentru funcţiile de execuţie

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2, Promptitudineşi operativitate în realizareaatribuţiilor de serviciu prevăzute în
fişa postului

3, Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

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 despre scopul, obiectivele şi rolulstructurii în ansamblul unității

2, Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu
acestea

3, Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
4, Capacitatea de crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual
şi de bună colaborarecualte structuri

la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

ANEXA 2

FIŞA DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale pentru personalulcu funcții de execuţie
Nr,

FPIPIER

crt.

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

1
Cunoştinţe şi experienţă profesională
Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa
postului
Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,

perseverenţă, obiectivitate, disciplină

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în|
normative de consum
Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate

Condiţii de muncă

Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. 1
Calificativul acordat:
Numele şi prenumele evaluatorului „cs nene re neen sees
FUNCŢIA |. nn ea e vane eesananaaa
Semnătura evaluatorului ..
Data ....cmc cama aneamenecaese
Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ...... ea eee nenea nano manea
Funcţia „nea nene eee vavaeanearaeaae
Semnătura persoanei evaluate ..... eee eee nuanta tepe sareeerueeee
Data
Contestaţia persoanei evaluate:
Motivația |... eee ea ne ear na aere aeearene neta
Semnătura persoanei evaluate ...... nenea eee
Data ..

Modificarea aprecierii (DA, NU):

- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: ...... seen eee eee nerenea
- Funcţia acesteia: ........mmu eee eee eee nenea ne eeaezi
- Modificarea adusă aprecierii .....„mcn scene eee

- Semnătura „nenea eee

anannari

- Data „mc.

Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării

- Numele şi prenumele: .... ceace ae eee eee rana veanrarar
- Funcţia acesteia: „eee
naerereraee

- Semnătura „caen ee eee nenea rasa

- Data „cc reenemnaeea

La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr.

ANEXA 3

FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere

Numele

Funcţia

„„.. Prenumele ...

Numeleşi prenumele evaluatorului.

Funcţia

Perioada evaluată
ar
O

1.

2

3.

oi

A

6.

7,___

Denumirea criteriului de evaluare

Nota

1

2

Cunoştinţe şi experienţă profesională

Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa
postului

ICalitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

|Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar,

perseverenţă, obiectivitate, disciplină

intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în
normative de consum
JAdaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate

Condiţii de muncă

Motivația
1.__|Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii

2.
3.
4

_|Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
_|JCapacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună
colaborare cu alte structuri
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii

de conducere

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

nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. 11)/2

Calificativul acordat:
1.

_|Numele şi prenumele evaluatorului ........
Functia ... sc eeaneeaee

Semnătura evaluatorului .........
Data „ns ananaee

2.

_|Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ..
Funcţia semne enumar mea eaeverenna nea

Semnătura persoanei evaluate .... eee ea nasca

naraaratati

Data „nenea aere area tanara ta terenete ratati
3.

_|Contestaţia persoanei evaluate:
Semnătura persoanei evaluate |... neneneee ee earennanrasesee
Data ... mean ese rave rere rara raraa

4.

Modificarea aprecierii (DA, NU):
Numele
Şi
prenumele
- Funcţia acesteia: „eee

persoanei

care

a

nene eee aere a rana verentrea area

- Modificarea adusă aprecierii
- Semnătura „nea eee arena nenea teen erserauatraea
- Data mana ea eee reteta eee etate reetetti
5.

_|Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării.
- Numele şi prenumele; „enerva neneaennareu
- Funcţia acesteia: „eee ere nenea eee eee nea ve arena e reenatani

- Semnătura eee neuen cae eee tener eee aa ratate enansii
- Data „ceea ae ear anneveeeaneentas

modificat

aprecierea;
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor
profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuţie din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia al cărui managementa fost transferat
către Consiliul Judeţean Ialomița
Prin .proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Ialomița
aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei
de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și
personalul de execuţie din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia al cărui management
a fost transferat către Consiliul județean Ialomiţa prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 40/2010. privind “transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind

transferul ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătății către

autoritățile administraţiei publice locale și Hotărârea Guvernului nr. 53/2003 pentru aprobarea
normele metodologice a acesteia, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru
aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 40/2010 a fost aprobată preluarea de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a

managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Spitalul Județean de Urgenţă Slobozia, prin adresa nr. Ra 447 din 12.01.2021, a transmis

spre aprobare criteriile -de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru
personalul contractual și a fişei de evaluare a personalului de execuţie și de conducere. În

conformitate cu art. 11 din Ordinului emis de Ministerul Sănătăţii nr. 974/2020 privind

stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul
contractual şi a fisei de evaluare a personalului de execuție și de conducere, este necesar ca

„pentru spitalele al căror management a fost transferat către autoritățile administraţiei
publice locale, criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale se stabilesc și se
aprobă prin act administrativ emis de acestea”.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărării în formaşi conținutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
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i
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RAPORT
privind aprobareacriteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale și a
modelului Fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de
conducere şi personalul de execuţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia al
cărui managementa fost transferat către Consiliul Judeţean Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului Fișei de
evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de
execuţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sloboziaal cărui managementa fost transferat

către Consiliul Judeţean Ialomiţa.
-

Temeiullegal al aprobării este asigurat de:
prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competențe

exercitate de Ministerul Sănătății către autorităţile administraţiei publice locale şi normele
metodologice de aprobare a acesteia, precum și HG nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de
descentralizareîn sistemul de sănătate, reglementări normative în temeiul cărora, prin Hotărârea nr.
40/2010 a fost aprobată preluarea de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a managementului asistenței

medicale din cadrulSpitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
- Ordinul nr. 974/2020 privind stabilireacriteriilor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de

conducere, emis de ministrul sănătăţii.
Procedura de evaluare a personalului contractualdin sistemul sanitar, respectiv personalului
contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul serviciilor publice
deconcentrate, din unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi din cadrul celorlalte

instituţii publice, aflate în subordineaşi în coordonarea Ministerului Sănătăţii este reglementată prin
Ordinul ministrului sănănăţii nr. 974/2020, în anexa nr. 1 la acest ordin, fiind prevazute următoarele

criterii de evaluare:
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 şia activităţilor desfăşurate
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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,inițiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de
„evaluare

1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şirolul structurii în ansamblul unității
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarearăspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii

4. Capacitateade creaîn structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună
colaborare cu alte structuri
Referitor la spitalele al căror management a fost transferat către autoritățile administrației

publice locale , la art. 11 din ordinul mai sus menţionat se precizează ca pentru această categorie
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
poatefi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

Având în vedere cele prezentate se propune aprobarea criteriilor de evaluare a

performanţelor profesionale individuale şi a modelului Fișei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale pentru personalul contractual de conducere și de execuţie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia al cărui management a fost transferat Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

Consilier,
Marcu Georgiana Elena

