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FIŞA INDIVIDUALĂ
DE EVALUARE A SALARIATULUI
DE CĂTRE RECTOR

Numele şi prenumele______________________________________________________________
Compartiment_______________________Profesia/Funcţia_______________________________
Perioada de evaluare (anul)_________________________________________________________

Punctajul acordat are următoarele semnificaţii:
1- nesatisfăcător
2- satisfăcător
3- mediu
4- bine
5- foarte bine
Îndeplinirea specificaţiilor postului.
1.Abilităţi şi competenţa profesională

Punctaj acordat

Se încadrează foarte bine ; corespunde cerinţelor si chiar le depăşeşte.
Se încadrează bine; corespunde cerinţelor.
Se încadrează; corespunde cu indulgenţa cerintelor.
Se încadreaza slab; corespunde cu greu cerinţelor.
Se încadreaza foarte slab; nu corespunde cerinţelor.
2.Responsabilitate

5
4
3
2
1
Punctaj acordat

Se încadrează foarte bine; corespunde cerinţelor si chiar le depăşeşte.
Se încadrează bine; corespunde cerinţelor.
Se încadrează; corespunde cu indulgenţă cerinţelor.
Se încadrează slab; corespunde cu greu cerinţelor.
Se încadrează foarte slab; nu corespunde cerinţelor.

5
4
3
2
1

Total punctaj pentru îndeplinirea specificaţiilor postului____________________
Activitatea profesională
3.Modul de rezolvare a sarcinilor de serviciu
Rezolvă sarcinile de serviciu cu foarte multă competenţă, responsabilitate si
iniţiativă, mereu atent la remedierea eventualelor erori. Întotdeauna este
preocupat de realizarea în bune condiţii a activităţilor pe care le desfăşoară.
Rezolvă sarcinile de serviciu cu competenţă, cu atenţie şi responsabilitate.
In general, rezolvă bine sarcinile de serviciu fără o implicare deosebită.
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Punctaj acordat
5

4
3

Nu este suficient de interesat de modul de realizare a sarcinilor de serviciu.
Realizează iraţional sarcinile de serviciu. Nu este interesat de realizarea în bune
condiţii a sarcinilor, remarcându-se frecvent prin incompetenţă.
4.Respectarea regulilor şi normelor privind realizarea sarcinilor.

2
1
Punctaj acordat

Are un comportament foarte corect, niciodată cu abateri.
Foarte rar are abateri.
Uneori are abateri.
Destul de frecvent are abateri.
Foarte des are abateri.
5.Încadrarea rezolvării sarcinilor de serviciu în graficul de lucru.

5
4
3
2
1
Punctaj acordat

Se incadrează întotdeauna în timp.
In general se încadrează în timp.
Ponderea încadrărilor / neîncadrărilor în timp este relativ egală.
Manifestă dese neîncadrări în timp.
Niciodată nu se încadrează în timp.

5
4
3
2
1

Total punctaj pentru activitatea profesională______________________________
Disciplina în muncă.
6.Reacţia faţă de sarcinile de serviciu

Punctaj acordat

Execută sarcinile de serviciu fără comentarii .
In general acceptă fără comentarii sarcinile de serviciu.
Foarte rar comentează sarcinile de serviciu.
Comentează frecvent sarcinile de serviciu.
Intotdeauna comentează, se plânge de greutaţi nejustificate.
7.Tipul comportamentului la locul de muncă

5
4
3
2
1
Punctaj acordat

Este foarte corect, disciplina de care dă dovadă poate servi ca model.
In general este corect, se fereşte să comită erori grave.
Uneori comite abateri disciplinare, dar de mică gravitate.
Dese abateri disciplinare.
Foarte rar respectă instrucţiunile.
8.Absenţe nemotivate şi întârzieri
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2
1
Punctaj acordat

Nu are.
Extrem de rar, accidental.
Rar.
Uneori.
Relativ frecvent.

5
4
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2
1

Total punctaj pentru disciplina in muncă________________________________
Apreciere generală
9.Opţiunea în cazul repartizării de sarcini de excepţie, dificile, care solicită
condiţii speciale de competenţă şi încredere.
Este întotdeauna preferat altor angajaţi.
In general este preferat.
Uneori este preferat.
Este selecţionat numai când nu există altă soluţie.
Nu i se pot incredinţa astfel de sarcini.
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Punctaj acordat
5
4
3
2
1

Total punctaj pentru aprecierea generală._______________________________
Apreciere globală.
Pană la 9 puncte inclusiv
Între 10 si 18 puncte inclusiv
Între 19 si 27 puncte inclusiv
Între 28 si 36 puncte inclusiv
Peste 37 puncte

Nesatisfăcător
Satisfăcător
Mediu
Bine
Foarte bine

Necesar de instruire pe anul________________________________________
Nr.
crt.

Domeniul in care este necesara instruirea

Tip de curs

Perioada
propusă

Data întocmirii:

Rector,

Luat la cunoştinţă,
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