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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O Z  I  Ţ  I  A 

NR. 1 DIN 13.01.2020 

 

privind numirea evaluatorului activităţii funcţionarului public debutant CIUDIN DANIELA,  

consilier in cadrul  Compartimentului Agricol-Cadastru-Urbanism din aparatul de specialitate  

al primarului Comunei Oncesti, judetul Bacău, la terminarea perioadei de stagiu 

 

 

 

         Primarul Comunei Oncești, județul Bacău; 

         Având in vedere: 

         - Referatul secretarului general al Comunei, inregistrat la nr. 1/13.01.2020, prin care se propune 

numirea unui evaluator al activitatii funcţionarului public debutant Ciudin Daniela, consilier in cadrul  

Compartimentului Agricol-Cadastru-Urbanism, la terminarea perioadei de stagiu; 

         - prevederile art. 60^1 - 60^4, 62^1-62^13 şi ale Anexei nr. 2, pct. II din Legea nr. 188/08.12.1999 

privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 388, alin. (1) și (3), lit. a), ale art. 474 și 475, lit. a), ale art. 529, alin. (1) și (2), ale 

art. 597, alin. (2), lit. b) din  O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

         - prevederile Dispoziţiei primarului nr. 4/16.01.2019 privind numirea Dnei Ciudin Daniela în funcţia 

publică de consilier – clasa  I, grad profesional DEBUTANT – Compartiment Agricol-Cadastru-Urbanism 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncesti, judetul Bacău; 

            In temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și (5), lit. e), ale  art. 196, alin. (1), lit. b), ale          

art. 197, alin. (1) și (4), ale art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite urmatoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - Se numeşte dl. ZAHARIA NECULAI - viceprimarul Comunei Onceşti,  evaluator al  

activităţii funcţionarului public debutant CIUDIN DANIELA - consilier în cadrul Compartimentului 

Agricol-Cadastru-Urbanism din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, județul Bacău, la 

terminarea perioadei de stagiu. 

         Art. 2 - Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 10 zile lucrătoare de 

la terminarea perioadei de stagiu, printr-un Raport de evaluare intocmit de catre evaluator. 

         Art. 3 - (1)  Evaluarea activităţii şi cunoştinţelor funcţionarului public debutant reprezintă aprecierea 

obiectivă a nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice dobândite, necesare îndeplinirii 

atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice 

şi a exigenţelor administraţiei publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de lege. 

         (2)  Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face de către evaluator pe baza: 

    a) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant; 

    b) referatului întocmit de îndrumător; 

    c) analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu de către funcţionarul public debutant; 

    d) interviului cu funcţionarul public debutant. 

         Art. 4 - Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul: 

         a) analizează raportul de stagiu completat de către funcţionarul public debutant şi referatul întocmit de 

către îndrumător; 

         b) notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de 

serviciu; 

         c) stabileşte calificativul de evaluare; 

         d) formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau la eliberarea din 

funcţia publică. 
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         Art. 5 - Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public 

debutant întocmeşte un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează evaluatorului şi care 

cuprinde descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atribuţiilor, a 

modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate. 

 

         Art. 6 - Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu îndrumătorul 

întocmeşte un document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului şi care cuprinde următoarele 

elemente: 

         a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant; 

         b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor 

de serviciu; 

         c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului; 

         d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia. 

 

         Art. 7 - Interviul reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public 

debutant, anterior finalizarii raportului de evaluare, in cadrul caruia: 

    a) se aduc la cunostinta functionarului public debutant evaluat consemnarile facute de evaluator in 

raportul de evaluare; 

    b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de catre functionarul public 

debutant evaluat 

 

         Art. 8 - Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt:  

         a) gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate; 

         b) gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează administraţia publică şi a 

raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; 

         c) capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor; 

         d) gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor; 

         e) aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu şi de a identifica cea mai bună variantă de acţiune; 

         f) capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a 

scrie clar şi concis; 

         g) capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce 

contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia. 

 

         Art. 9 - (1) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor 

de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: 

         a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea 

mai mare; 

         b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă 

finală; 

         c) calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00 - 

3,00 se acordă calificativul ,,necorespunzător", iar între 3,01 - 5,00 se acordă calificativul ,,corespunzător".  

         (2) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:  

         a) ,,necorespunzător" - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada cunoştinţelor teoretice şi a 

deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei publice; 

         b) ,,corespunzător" - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi 

deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.  

 

         Art. 10 - Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz: 

         a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în 

situaţia în care calificativul de evaluare este ,,corespunzător"; 

         b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public 

debutant a obţinut calificativul ,,necorespunzător".  
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         Art. 11 – (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului public 

debutant în cadrul interviului prevăzut al art. (7).  

         (2)  In cazul in care intre functionarul public debutant si evaluator exista diferente de opinie asupra 

continutului raportului de evaluare se procedeaza astfel: 

         a) in situatia in care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de 

evaluare; 

         b) in situatia in care nu se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public debutant 

consemneaza comentariile sale in raportul de evaluare, in sectiunea dedicata. 

         (3)  In situatia in care functionarul public evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest aspect 

se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre evaluator si semnat de catre acesta si un martor. 

Refuzul functionarului public debutant de a semna raportul de evaluare nu impiedica producerea efectelor 

juridice ale acestuia. 

         (4)  La finalizarea evaluarii, o copie a raportului de evaluare se comunica functionarului public 

debutant.  

         Art. 12 – (1) Funcţionarul public debutant nemulţumit de evaluarea comunicată potrivit art. 11,       

alin. (4) din prezenta dispoziţie o poate contesta în cadrul procedurii de evaluare, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, la conducătorul  instituţiei publice. 

(2) Conducătorul instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare a 

perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător şi a raportului de stagiu redactat de funcţionarul 

public debutant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

(3)  Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul instituţiei publice respinge motivat 

contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul 

contestaţiei se comunică funcţionarului public debutant în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea 

acesteia. 

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public debutant nu 

a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) raportul de evaluare se 

comunică compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la dosarul profesional, precum şi pentru a 

asigura aplicarea de conducătorului instituţiei publice a prevederilor legale, respectiv numirea sau eliberarea 

din funcţía publică, după caz. O copie a raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul 

de către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane 

se comunică funcţionarului public debutant. 

 

         Art. 13 - Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei 

de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

   

         Art. 14 – (1) Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul 

„corespunzător“ sunt numiţi, prin transformarea postului, funcţionari publici definitivi în funcţia publică de 

execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite deţinută, în gradul profesional „asistent“. 

         (2)  În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea activităţii calificativul 

„necorespunzător”, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dispune prin act administrativ eliberarea 

din funcţia publică, în condiţiile legii. 

 

         Art. 15 - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicării, in condițiile prevăzute 

de Legea contenciosului administrativ. 

         Art. 16 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanei nominalizate, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 17  -  Persoana desemnată ca evaluator al activităţii funcţionarului public debutant va aduce la 

indeplinire prezenta dispozitie. 

 

                    PRIMAR,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

    PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                                                                               OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  


