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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem
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Elaborat/Revizuit
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Daniela

Inspector Resurse Umane

1.2.

Verificat

SANDU
Mihaela
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Aprobat

Nr.
crt.

responsabilii/operaţiunea

Elemente privind
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Control Intern Managerial
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3. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
Reglementarea activităţii de evaluare a activităţii profesionale a personalului
evaluare care se aplică în INCD URBAN-INCERC.

şi

criteriile de

4. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la toate categoriile de personal din INCD "URBAN-INCERC",
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
• HG nr.1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC";
• Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat.
6. DEF I NIŢII ŞI ABREVIERI
6.1. Detiniţii
1. Procedura operaţională este o prezentare formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite, executării activităţilor, atribuţilor sau sarcinilor ce îi revin angajatului.
2. Ediţia unei proceduri este forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată.

3. Revizia În cadrul unei ediţii reprezintă acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau
altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
4. Evaluarea criteriilor activităţii proftsionale individuale constituie ansamblul proceselor şi
procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a
obiectivelor profesionale individuale, stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
5. Aprecierea performanţelor reprezintă procesul de determinare a gradului în care un salariat
se achită de sarcinile de serviciu.
6. Şef ierarhic superior - persoana din cadrul institutului cu atribuţii de conducere/coordonare a
sucursalelor/direcţiilor/compartimentelor/laboratorului/secţiei în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea
salariatul evaluat.
6.2. Ab[~evieri
PO
- Procedura operaţională.
INCD URBAN-INCERC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
- Sistem de control intern managerial.
SCIM
7. DESCRIEREA PROCEDURII
7.1.Prevederi generale
7.1.1. Orice proces de evaluare a performanţei profesionale individuale, are următoarele
obiective:
• să identifice progresul profesional al angajaţilor;
• să îmbunătăţească performanţa angajaţilor;
• dezvoltarea performanţelor angajaţilor printr-o mai bună cunoaştere a punctelor slabe şi tari;
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•
•
•

îmbunătăţirea comunicării;

să stabilească dacă angajatii
să îmbunătăţească

au fost implicati activ şi au înţeles care este rolul lor;
strategia de organizare a fiecărei direcţiilsucursale/compartiment/laboratorl

secţii.

Evaluarea
despre

performanţei

trebuie

tăcută

intr-un mod corect, astfel încât

să

ofere o imagine

clară

performanţa angajaţilor.

7.2. Aprecierea performantelor
7.2.1. La momentul angajării şi semnării contractului individual de muncă, angajatul este informat
despre procedura de evaluare, despre criteriile in baza cărora va fi evaluat, despre perioada în care va fi
evaluat şi cine se va ocupa de evaluarea sa.
7.2.2. Sunt exceptate de la evaluarea anuală, următoarele categorii de salariaţi:
a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei
corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an;
b) persoanele angajate în cadrul instituţiei, al căror contract individual de muncă este suspendat, în
condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea
acti vităţii.
c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau
în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă
între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.
7.2.3. Reanalizarea fişei de evaluare
(1) Fişa de evaluare poate fi reanalizată la recomandarea directorului general.
7.2.4. Aprecierea performanţelor se face prin completarea Anexei nr.2 - Criterii de evaluare a
profesionale a salariatului, conform formularului Cod: FA-PO-SCIM-24 al prezentei proceduri.

activităţii

7.2.5. Aprecierea se face de către şeful ierarhic superior, în funcţie de 4 (patru) criterii profesionale,
fiecare cu 3 (trei) subpuncte, astfel alese Încât să oglindească, cât mai fidel, rezultatele muncii şi
comportamentul unui salariat.
7.2.5.3.

Fiec;ărui

criteriu ii corespund 5 (cinci) nivele de performanţe, clar definite.

7.2.5.4. Pentru fiecare ni veI de performanţă se acordă un punctaj de la 2 la 1O.
7.2.5.5. Algoritmul aprecierii:
7.2.5.6. Se marchează o bîtă "" ,, in dreptul notei din rubrica "punctaj acordat", notă care
caracterizează cel mai bine persoana apreciată.
7.2.5.7. Se adună cele 3 subpuncte în totalul

fiecărui

criteriu în parte.

7.2.5.8. Se procedează la fel pentru toate criteriile.
7.2.5.9. Se însumează punctajele realizate la cele 4 criterii principale.
Exemplu: 28 + 28 +28 + 28 = 112 puncte
7.2.5.10. Cifra 112 reprezintă punctajul total care este raportat în aprecierea globală. În cazul din
exemplul considerat, persoana se încadrează la nivelul general "foarte bun".
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7.2.6. Se recomandă efectuarea unor tematici de instruire, specifice domeniului de activitate al
salariat.

fiecărui

7.2.7. Toate direcţiile/compartimentele/secţiile/laboratoarele din INCD "URBAN-INCERC" au
obligaţia de a evalua perfonnanţele profesionale ale angajaţilor proprii, în luna ianuarie a fiecărui an.

8. RESPONSABILITĂŢI
8.1. Director General
8.1.1. Aprobă fişele cu criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale tuturor salariaţilor din
cadrul INCD URBAN - INCERC sau recomandă în scris, directorilor de sucursale/şefi compartimente,
secţie, laboratoare, reanalizarea unor fişe.
8.2. Şef structură organizatorică (director sucursală/şef com partiment, secţie, laborator)
8.2.1. Evaluează, anual, în decursul lunii ianuarie a fiecărui an (sau pe perioada aferentă
coordonării activităţii) activitatea personalului din subordine, prin completarea Anexei nr.2 - Criterii de
evaluare a activităţii profesionale a salariatului.
8.2.2. Transmite până la data de 01.02 ale fiecărui an Compartimentului Management Resurse
Umane, în trei exemplare originale, criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale personalului din
subordine pentm anul anterior, pe bază de listă de difuzare cu semnătură de primire, confonn procedurii
în vigoare.

8.3. Compartiment Management Resurse Umane
8.3.1. Primeşte şi centralizează din partea sucursalelor/direcţiilor/compartimentelor/secţiilor/
laboratoarelor din INCD "URBAN-INCERC" până la data de 01.02 ale fiecărui an, cele trei exemplare
originale din Anexa nr.2.
8.3.2. Înaintează spre semnare directorului general al institutului fişele cu criteriile de evaluare
ale tuturor angajaţilor.
După semnarea de către angajator/reanalizarea unor eventuale fişe de către directorii de
compartimente, secţie, laboratoare, returnează fiecărui salariat până la data de O1 martie a
an, un exemplar original din Anexa nr.2 - Criterii de evaluare a activităţii profesionale.

8.3.3.
sucursale/şefi
fiecărui

8.3.4. Ataşează un exemplar original din Anexa nr.2 - Criterii de evaluare a
profesionale la dosarul de personal al fiecărui salariat, până la data de O1 martie a fiecărui an.

activităţii

8.3.5. Înapoiază fiecărui şef de structură organizatorică (director sucursală/şef compartiment,
laborator) un exemplar original din Anexa nr.2 - Criterii de evaluare a activităţii profesionale
pentru personalul din subordine, pe bază de listă de difuzare cu semnătură de primire, confonn procedurii
în vigoare, pentru instituţii de acreditare (SRAC, RENAR, etc.), până la data de 01 martie a fiecărui an.
secţie,

8.3.6.

Până

perfonnanţelor

la data de 15.03 ale fiecarui an
tuturor salariaţilor.

prezintă

Directorului general rezultatele

evaluării
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şefii

Ianuarie
compartimentelor/

secţiilor/laboratoarelor,
completează fişele

de evaluare

ruarie
Centralizare
Compartiment Management
Resurse Umane

Recomandă

reanalizarea
- numai În scris -

Directori sucursale/şefi
compartimente/secţii/

laboratoare
Ataşează

un exemplar
la dosarul de personal
al

fiAC~rLJi ~alariat

Şef structură
organizatorică pentru
instituţii de acreditare

Returnează salariaţilor

un exemplar original

15 martie
Prezintă Directorului general
Rezultatele evaluării performanţelor
tuturor salariaţilor.
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9. ÎNREGllSTRĂru
Fişa

Fişa

de apreciere Cod: FA-PO-SCIM-24.
este completată de şeful ierarhic şi aprobată de directorul general.

Trei exemplare originale ale formularului se transmit cu lista de difuzare şi semnatură la Compartimentul
Management Resurse Umane.
Un original semnat se înmânează salariatului, cu lista de difuzare şi semnătură.
Un original semnat se ataşează dosarului de personal al fiecărui angajat.
Un original semnat se arhivează de către şeful direcţiei/compartimentului/laboratorului/secţiei.
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C1UTERIILE DE EVALUARE A ACTIVITATII
PROFESIONALE A SALARIATULUI
SALARIAT:
Perioada:

ANEXANR.2

t.Îndeplinirea specificatiilor postului

._----

Abilităti şi cOlI!Petenţă profesională

~e încadrează foarte bine; coresI!unde cerinţelor şi chiar le depăşeşte.

-

Punctaj acordat
10
8
6
4
--

Se încadrează bine; corespunde cerinţelor.
Se încadrează; corespunde cu indulgenţă cerinlelor.
Se încadrează slab; corespunde cu greu cerinţelor. ---------_..
Se încadrează foarte slab; nu corespunde cerimelor.
2
Responsabilitate
Puncta.i acordat
Se încadrează foarte bine; corespunde cerinţelor şi chiar le depăşeşte.
10
Se încadrează bine; corespunde cerinţelor.
8
.Se încadrează; corespunde cu indulgenţă cerinţelor.
6
Se încadrează slab; corespunde cerinţelor.
4
Se încadrează foarte slab; nu corespunde cerinlel~r.
2
Cerinte I solicitări
Punctaj acordat
Se încadrează foarte bine; corespunde cerintelor şi chiar le depăş~te.
10
Se încadrează bine; corespunde cerinţelor.
8
.Se încadrează; corespUllde cu indulgenţă ce~inţelor.
6 ------.---Se încadreazA s,lab; corespunde cu greu cerinţelor.
4
.
Se încadrează foarte slab; nu corespunde cerinţelor.
2
Total punctaj pentru Îndeplinirea specificaţiilor postului____________

r

2 A ctlvltatea
..
pro'.fi'
eSlOna a
Modul de rezolvare a sarcinilor de serviciu
Punctaj acordat
Rezolvă sarcilnile de serviciu cu foarte multă competenţă, responsabilitate şi
iniţiativă, mereu atent la remedierea eventualelor erori. Întotdeauna este
10
preocupat de realizarea în bune condiţii a activităţilor pe care le desfăşoară.
Rezolvă sarcinile de serviciu cu competenţă, cu atentie ~i responsabilitate.
8
În general, rezolvă bine sarcinile de serviciu rară o im~icare deosebită.
6
Nu este suficient de interesat de modul de realizare a sarcinilor de serviciu.
4
Realizează iraţional sarcinile de serviciu. Nu este interesat de realizarea în bune
2
condiţii a sarcinilor,remarcându-se frecventprin inco~ete1!lă.
Respectarea regulilor şi normelor j!rivind realizarea sarcinilor.
Punctal acordat
10
.A~e un comportament foarte corect, nici,?_~~~_cE aba!~L. ___.____.___... ___ ,_ .
Foarte rar are abateri.
8
.--------Uneori are abateri.
6
---------_._-- Destul de frecvent are abateri.
4
_ __
rE-~arteAdes are abateri.
.._._._._._____ ___ __L __
Incadra~~ea rezolvării sarcinilor de serviciu În 2raficul de lucru.
Punctaj acordat
Se încadrează întotdeauna în timp.
10
În general se încadrează în timp
8
Ponderea încadrărilor / neîncadrărilor în timp este relativ egală.
6
4
Manifestă des~.peîncadrări în timp.
Niciodată nu se încadrează în timp.
2
Total punctaj pentru activitatea profesionaIă_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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3. Disci lina în munc_.ă_

-- -_

..

Reactia fată de sarcinile de serviciu
le de serviciu rară comentarii.
tă fără comentarii sarcinile de serviciu.
Foarte rar come,ntează sarcinile de serviciu.
Comentează fre cvent sarcinile de serviciu.
Întotdeauna corn
. entează, se plânge de greutăţi nejustificate.
Ti~ul com~ortamentului la locul de muncă
Este foarte corect, disciplina de care dă dovadă poate servi ca model.
În general este corect, se fereşte să comită erori grave.
Uneori comite abateri disciplinare, dar de mică.&ravitate.
Dese abateri disciplinare.
Foarte rar respectă instrucţiunile.
Absenţe nemotivate şi Întârzieri
Nu are
Extrem de rar, accidental.
Rar.
Uneori.
Relativ frecvent.

Total punctaj pentru disciplina În

- "-r'-

._--_. _.

Punctaj acordat

10
8
6
4
2
Punctaj acordat

10
8
6
4
2
Punctaj acordat
..

10
8
6
4
2

muncă. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.

4.AIpreClere genera a
Opţiunea În cazul repartizării de sarcini de excepţie, dificile, care solicită
condiţii speciale de competenţă şi Încredere.
r!ste întotdel'!-una.preferat altor ~~j~li.:
J!!. general este preferat.
Uneori este preferat.
Este selecţionat numai când nu există altă soluţie.
~~ i se pot încredinţa astfel de sarcini.
Aspectul locului de muncă

Punctaj acordat

10
---_._---

8
6
4
2
Punctaj acordat

Se îngrije~te întotdeauna ca locul de muncă să fie ordonat, în general plăcut.
10
De cele mai multe ori locul de muncă este curat, plăcut.
8
Nu face nimic ca locul de muncă să fie altfel decât este.
6
. _ - r--'
-Locul de muncă este dezordonat, rareoriQus~~nct..___ .______
4
r--"
Locul de muncă lasă de dorit, este murdar, cu aspect total neîngrijit.
2
Apreciere pe anul anterior
Punctaj acordat
Foarte bun
Bun
Mediocru
Slab
' -Foarte
- -.
..- slab
.__ ..

__

10

__

__
_.._.._.__ ..._-_._---------_.

........ ...

Total punctaj pentru aprecierea generaIă_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

8
6
4
2
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5. A
lb
lpreclere
gw al~
a
Până în 32 puncte
Intre 34 şi 56 puncte inclusiv
între 58 şi 80 ~~ncte inclusiv
Intre 82 şi 106 puncte inclusiv
Peste 106 puncte

6. Propunere de instruire pe
Nl!".

Foarte
Medie
Bună

Foarte bună

anul,~

Domeniul in care este

slabă

Slabă

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

necesară

instruirea

Tip de curs

Perioada

propusă

crt.
---

- -- - - --

--

INCD URBAN - INCERC
DIRECTOR GENERAL,
MEIŢĂ Vasile

__

. ._.

DIRECTOR DIRECŢIE/ŞEF LABORATORl
COMPARTIMENT/SECŢIE

SALARIAT/Ă,
Luat la cunoştinţă

