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ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDEŢUL GORJ                                                                                                       

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                     

                                                                                                          

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; 

- Prevederile art. 11 din Ordinul ministrului sănătății nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de 

execuţie şi de conducere;  

- Prevederile art. 22 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea 

unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale, a examenelor de promovare în grad sau 

trepte profesionale, precum și a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate și 

aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj, precum și instituțiile publice subordonate Consiliului 

Județean Gorj; 

- Prevederile art. 554 alin. (1) și (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/09.07.2010 pentru aprobarea preluării managementului 

asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe specifice domeniului sănătăţii publice 

către Consiliul Judeţean Gorj; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea preluării managementului 

asistenţei medicale al unităţii sanitare publice Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna 

Runcu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul Judeţean Gorj, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj, respectiv 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, 

după cum urmează: 

A. Pentru funcţiile de execuţie:   

    1. Cunoştinţe şi experienţă profesională;   

    2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;   

  3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate;   

   4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 

obiectivitate, disciplină;   

   5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de 

consum;   

    6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate;   

    7. Condiţii de muncă;  

 8. Gradul de satisfacție a pacienților față de serviciile medicale oferite de spital. 

  B. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza şi următoarele criterii de evaluare:   

    1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii;   

    2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea;   

    3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii;   

    4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu 

alte structuri. 
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Art. 2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile 

sanitare publice se realizează cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 974/2020.  

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj 

nr. 53/2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, în vederea aplicării, managerilor unităților sanitare publice 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, 

precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                       CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7 

Adoptată în şedinţa din 29.01.2021 

Cu un număr de 27 voturi  

Din numărului consilierilor prezenți. 


