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privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe 
anul  2013 a  secretarului unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Rîciu.    
 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  31 martie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 144  din 25 martie 2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu, 

Analizând: 
        -Expunerea de motive a Primarului comunei Rîciu, nr. 1131 din data de 24.03.2014 
precum şi raportul comisiilor de specialitate;  

În baza prevederilor: 

-Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si 
completările ulterioare-art.69; 

-H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare-art.107, alin.(2), 
lit.d; 
    -HG nr.611/2008 În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, 
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte 
cadrul general pentru: 
    a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei 
publice; 
     b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu 
rezultatele obţinute în mod efectiv; 
     c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici 
care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor 
profesionale individuale; 
     d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite- 
art. 106; 
         -Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente: 
     a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale-art. 109; 
     b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 
                -Potrivit art. 113  „notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se 
face parcurgându-se următoarele etape: 



     a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de 
îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 
   b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând 
aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale 
stabilite. 
        Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor 
individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 
       Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face 
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 
       Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru 
obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3). 
              Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel 
minim şi nota 5 - nivel maxim. 

         Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 
a)  între 1,00-2,00-nesatisfăcător; 
b) între 2,01-3,50-satisfăcător; 
c) între 3,51-4,50-bine; 
d) între 4,51-5,00 -foarte bine. 

In temeiul art.36 alin.(2) lit  “a”  alin.(3)  lit.”b” şi  art. 45  alin .(1) din Legea nr.215 
/2001 privind administratia publica locală  *republicata*; 
 

h o t ă r ă ş t e: 
  
            Art.1.  Se propune acordarea calificativului FB pentru îndeplinirea obiectivelor, 
precum şi pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului comunei Rîciu, pe anul 2013, conform raportului de evaluare 
prezentat în anexă. 

Art.2 Se propune Primarului comunei Rîciu întocmirea Raportului de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Rîciu pe anul 2013, 
conform calificativului de evaluare propus. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 D-lui Dunca Ioan- secretar- 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
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