Universitatea de Medicina si Farmacie “ Grigore T. Popa” din Iaşi

Grila de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţiilor de execuţie
Administrativ nedidactic (personal Pază/ personal Atelier Întreținere/ personal Formație curățenie)

Serviciul/biroul/direcția/departamentul: ………………………………………………………………………..
Postul: ……………………………………………………………………………………………………………..
Titular post: ………………………………………………………………………………………………………..
Data efectuării evaluării: 14.01.2019 – 18.01.2019
Perioada evaluată: 01.01.2018 – 31.12.2018
Punctaj maxim de acordat: 24 puncte
Punctaj de
acordat
(max. 1 pct pt.
fiecare element)
Maximum 6
puncte

Baza de evaluare
Domeniul de
evaluare

Criterii de evaluare

Elemente de evaluare

Gradul de
îndeplinire a
standardelor de
performanţă

Calitatea activităţilor
desfăşurate
Încadrarea în termenele
stabilite

1.Nivelul
calitativ
al
activitatilor
desfasurate
2. Respectarea termenelor stabilite pentru
realizarea sarcinilor specifice postului
ocupat
3. Rezolvarea în timp util a altor sarcini
primite
4. Potenţialul de a utiliza la capacitate
maxima resursele de care dispune pentru
desfasurarea activitatilor
5. Eficacitate și siguranță în îndeplinirea
responsabilităților
6. Seriozitatea analizarii informatiilor
pentru activitatile pe care le desfasoara

Utilizarea eficientă a
resurselor

Evaluare efectuată
Punctaj
Punctaj
acordat acordat de
Autoevaluare
de şeful comisia de
ierarhic
evaluare

Maximum 4
puncte

Comunicarea internă şi
Asumarea
responsabilităţii externă

Maximum 8
puncte

Complexitatea
activităţii
desfăşurate

Capacitatea de
concepţie, analiză şi
sinteză

Rezistenţa la stres şi
efort prelungit

Maximum 6
puncte

Iniţiativă şi
creativitate

Atitudine în activitate

1. Respectarea normelor de disciplină și a
normelor interne (Regulament intern,
Codul Muncii, Sănătate și securitate în
muncă, Apărarea împotriva incendiilor)
2. Comunicare cu membrii grupului de
munca din care face parte
3. Comunicarea cu personalul din afara
grupului sau de munca
4. Comunicarea cu sefii ierarhici
1. Capacitatea de constientizare si
rezolvare e efectelor negative aparute in
activitatea proprie ca urmare a erorilor
produse de salariat
2. Diversitatea activităţilor
3. Cunoaşterea prevederilor legale și/ sau
a normelor care guvernează activitatea
desfăşurată
4. Gradul de autonomie în activitate
5.Executarea de lucrări complexe
6. Gradul de implicare la solicitarile din
partea structurilor interne ale universității
7. Disponibilitatea de e efectua muncă
suplimentară
8. Capacitate de actiune in conditii de
efort prelungit
1. Atitudine pozitivă faţă de schimbare
2. Interes pentru autoperfecționare
(parcurgerea unei forme de formare
profesională/ perfecționare)
3.Contribuție personală la realizările
sectorului de activitate în care lucrează
4.Abilitatea de a ”vedea” problemele si
conditiile favorabile de solutionare
5. Preocupare pentru interesul și imaginea
instituției
6. Manifestarea atitudinii morale și civice
(limbaj, ținută, respect, comportament).

Total punctaj
Nivel de performanţă:
Semnătura

Comisia de evaluare
Nume/Prenume
Maria Arhip, Director General Administrativ, Preşedinte
Cristina Kantor, Director Resurse Umane, membru
Daniela-Liliana Zăinescu, membru
Gabriela Cuciureanu, Secretar Şef Universitate, membru supleant
Vasilica-Mirela Iacob, Consilier juridic, membru invitat fără drept de vot

Semnătura

