
 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2021 

 
privind: aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1706/11.02.2021 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 1716/20.01.2021 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1166/20.01.2021; 

Având în vedere adresa nr. 777/20.01.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1145/20.01.2021; 

Având în vedere adresa nr. 1206/03.02.2021 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1706/03.02.2021; 

Având în vedere adresa nr. 1598/16.06.2020 a Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6620/17.06.2020; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 1, 11 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 974/2020, 
privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual angajat în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual angajat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, conform anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual angajat în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual angajat în cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, conform anexei nr. 4 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi, care răspund şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

 

 

 

SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./10.02.2021                                                                                                                                    Sacazof Silvia 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Judeţului  

Ionel Coca 
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Anexa nr. 1 

 
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual angajat în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

 
 
I. Pentru funcțiile de execuție: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
6. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum. 
7. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
8. Adaptarea la condiţiile de muncă. 
9. Cunoaşterea şi respectarea reglementărilor specifice activităţii profesionale (inclusiv 
cunoştinţele şi atitudinea legate de respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării 
confidenţialităţii datelor medicale). 
10. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu (inclusiv modalitatea 
de obţinere a consimţământului informat de la pacienţi, după caz). 
 
II. Pentru funcțiile de conducere: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
6. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum. 
7. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
8. Adaptarea la condiţiile de muncă. 
9. Cunoaşterea şi respectarea reglementărilor specifice activităţii profesionale (inclusiv 
cunoştinţele şi atitudinea legate de respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării 
confidenţialităţii datelor medicale). 
10. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu (inclusiv modalitatea 
de obţinere a consimţământului informat de la pacienţi, după caz). 
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității. 
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea. 
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii. 
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună 
colaborare cu alte structuri. 
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Anexa nr. 2 

 
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual angajat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
 

 
I. Pentru funcțiile de execuție: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz. 
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii 
datelor medicale  / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului. 
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a 
acestora. 
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului  / adaptarea la 
condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă. 
 
II. Pentru funcțiile de conducere: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz. 
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii 
datelor medicale  / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului. 
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a 
acestora. 
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului  / adaptarea la 
condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă. 
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității. 
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea. 
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii. 
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună 
colaborare cu alte structuri. 
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Anexa nr. 3 

 
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual angajat în cadrul Spitalului clinic de Boli Infecţioase  
„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

 
 
I. Pentru funcțiile de execuție: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz. 
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii 
datelor medicale  / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului. 
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a 
acestora. 
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului  / adaptarea la 
condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă. 
 
II. Pentru funcțiile de conducere: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile 
funcţionale ale postului. 
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz. 
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii 
datelor medicale  / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului. 
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a 
acestora. 
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului  / adaptarea la 
condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă. 
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității. 
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea. 
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii. 
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună 
colaborare cu alte structuri. 
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Anexa nr. 4 

 
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual angajat în cadrul Spitalului Orăşenesc TG. Bujor 
 

 
I. Pentru funcțiile de execuție: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum. 
6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
7. Condiții de muncă. 
8. Comunicarea cu pacienţii / aparţinătorii. 
 
II. Pentru funcțiile de conducere: 
1. Cunoștințe și experiență profesională. 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. 
4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină. 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum. 
6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 
7. Condiții de muncă. 
8. Comunicarea cu pacienţii / aparţinătorii. 
9. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității. 
10. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea. 
11. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii. 
12. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună 
colaborare cu alte structuri. 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 1706/11.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea criteriilor de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual 
angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
şi Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor sunt spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Prin adresa nr. 1716/20.01.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1166/20.01.2021, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi propune 
aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 
contractual angajat în cadrul acestei unităţi sanitare. 

Prin adresa nr. 777/20.01.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1145/20.01.2021, Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi propune aprobarea criteriilor de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în 
cadrul acestei unităţi sanitare.  

Prin adresa nr. 1206/03.02.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
1706/03.02.2021, Spitalul Clinic de boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi propune 
aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 
contractual angajat în cadrul acestei unităţi sanitare   

Prin adresa nr. 1598/16.06.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
6620/17.06.2020, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor propune aprobarea criteriilor de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul acestei 
unităţi sanitare. 

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 974/2020, privind 
stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 
contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere: “(1) Se aprobă 
criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual, 
prevăzute în anexa nr. 1, și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 
personalul de execuție și personalul de conducere, conform modelelor prevăzute în anexele 
nr. 2 și 3. (2) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul 
sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătății, din 
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, din unitățile sanitare 
cu personalitate juridică, precum și din cadrul celorlalte instituții publice, aflate în subordinea și 
în coordonarea Ministerului Sănătății.” 

Art. 11 din acelaşi act normativ prevede: „Pentru spitalele al căror management a fost 
transferat către autoritățile administrației publice locale, criteriile de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale se stabilesc și se aprobă prin act administrativ emis de acestea, 
prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată și 
completată de către autoritatea administrativ-teritorială.” 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean;” 

Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.” 

 
Solicităm avizele Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./10.02.2021                                                                                                                              Sacazof Silvia 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 1706/11.02.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea criteriilor de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat 
în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

 
 
 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi 
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor sunt spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 974/2020, privind stabilirea 
criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și 
a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere: “(1) Se aprobă criteriile de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual, prevăzute în 
anexa nr. 1, și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de 
execuție și personalul de conducere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3. (2) 
Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv 
personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătății, din cadrul direcțiilor de 
sănătate publică județene și a municipiului București, din unitățile sanitare cu personalitate 
juridică, precum și din cadrul celorlalte instituții publice, aflate în subordinea și în coordonarea 
Ministerului Sănătății.” 

Art. 11 din acelaşi act normativ prevede: „Pentru spitalele al căror management a fost 
transferat către autoritățile administrației publice locale, criteriile de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale se stabilesc și se aprobă prin act administrativ emis de acestea, 
prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată și 
completată de către autoritatea administrativ-teritorială.” 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d) atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean;” 

Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.” 

 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 
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