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                                                                                                                                                                                                                                                                                Persoana evaluată                                       

          Nota: Puneţi un “X” în căsuţa ce caracterizează cel mai bine persoana apreciată. 

CRITERII DE EVALUARE 
NIVELUL DE PERFORMANŢĂ/ Punctaj 

Pondere 
Punctaj criteriu 
Nivel de perfor-

manță x Pondere 
Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

5 4 3 2 1 

CALITATEA 
REZULTATELOR 

Executarea corectă a 
sarcinilor conform 
instrucţiunilor, 
normativelor şi 
procedurilor 

Realizează 
întotdeauna 
activităţi de 
calitate 
superioară. 
 

Constant 
rezultatele sunt de 
bună calitate. 

Destul de des, dar 
nu întotdeauna, 
rezultatele sunt de 
o calitate 
corespunzătoare 

Se încadrează la 
minimumul 
prescripţiilor de 
calitate. Uneori, 
trebuie controlat. 

Calitate 
îndoielnică. În 
general, nu se 
încadrează în 
minimumul 
prescripţiilor. 

5,0 

 

RANDAMENTUL ÎN 
MUNCĂ 

Productivitate. Ritm de 
lucru. Îndeplinirea 
volumului de muncă 
stabilit. 

Depăşeşte cu 
regularitate 
volumul de lucru 
cerut. Este 
dinamic şi 
disponibil la efort 
suplimentar. 

Realizează 
volumul de lucru. 
Este disponibil la 
efort suplimentar. 

Realizează destul 
de des, dar nu 
întotdeauna, 
volumul de lucru. 
Este disponibil la 
efort doar la 
cerere. 

Uneori, îşi 
realizează volumul 
de lucru. Este lent, 
îndeplineşte 
sarcina cu 
întârziere. 

Frecvent nu îşi 
realizează 
volumul de 
lucru. Nu este 
disponibil la 
efort. 

5,0 

 

CUNOŞTINŢE ŞI 
CAPACITĂȚI 

Cunoştinţe şi capacități 
profesionale necesare 
postului. 

Demonstrează 
capacități şi 
cunoştinţe peste 
medie pentru 
toate activităţile. 
Le aplică 
consecvent. 

Demonstrează 
capacități şi 
cunoştinţe 
satisfăcătoare. 
Aplică ceea ce 
ştie. 

Uneori, dar nu 
întotdeauna, 
dovedeşte 
capacități şi 
cunoştinţe 
satisfăcătoare. 

Are cunoştinţe şi 
capacități la 
nivelul minim 
acceptabil 
postului. 

Pentru unele 
lucrări se 
dovedeşte 
nepregătit. 
Necesită o 
pregătire 
suplimentară. 5,0 

 

 

Locul de muncă:  Evaluator, funcţia / denumirea postului Semnătura Data 
Numele şi prenumele:     

Funcţia / Denumirea postului:     
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CRITERII DE EVALUARE 
NIVELUL DE PERFORMANŢĂ/ Punctaj 

Pondere 
Punctaj criteriu 
Nivel de perfor-

manță x Pondere 
Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

5 4 3 2 1 
 

ADAPTARE 
PROFESIONALĂ 

Flexibilitatea și adaptarea 
la condiţii şi activități 
profesionale noi. 

Se acomodează 
foarte uşor şi 
repede la condiţii 
noi de muncă. 
 

Cu mici dificultăţi 
se adaptează în 
mod satisfăcător. 

Adaptare 
satisfăcătoare, dar 
cere o mai 
îndelungată 
perioadă de 
instruire. 

Mai lent în 
adaptarea la lucrări 
noi. Necesită 
instruire completă 
şi amănunţită. 

Se adaptează lent. 
Necesită 
instructaje repetate 
şi îndelungate. 

2,0 

 

 
DISCIPLINA 

Responsabilitate. 
Respectarea 
obligațiunilor și sarcinilor 
stabilite. 

Responsabil și 
manifestă un nivel 
ridicat de 
disciplină. 

Manifestă un nivel 
satisfăcător de 
disciplină. 

În general, 
disciplinat; rareori 
trebuie controlat, 
îndrumat. 
 

Disciplinat, dar 
cere o 
supraveghere şi 
îndrumare peste 
normal. 

Abateri frecvente. 
Necesită 
supraveghere şi 
îndrumare 
permanentă. 

 
 
 
 
 

3,0 

 

       Total: 
                     

 
                      COMISIA  RECOMANDĂ: 
___________________________________  
 
____________________________________  
 
_____________________________________ 
 
 

Punctaj total Nivel de performanţă general Propuneri 

  90 – 100 Foarte ridicat   (FR) Promovare salarială/ ierarhică/condiții de muncă 
70 – 89 Ridicat              (R) Apreciere verbală 
50 – 69 Mediu               (M) Menținere pe același post 
30 – 49 Scăzut               (S) Avertizare 
20 – 29 Foarte scăzut   (FS) Concediere/schimbarea locului de muncă 

REZULTATUL GENERAL AL EVALUĂRII 
Actual    Anterior 

PUNCTAJUL TOTAL OBŢINUT   ......... ......       ...................                     
 
NIVELUL DE PERFORMANŢĂ REZULTAT  ................                                    ...................                   
 
Semnătura angajatului evaluat.......................................... 
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