ANEXA la Dispoziţia
Primarului Municipiului Craiova nr. _____/2019

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

REGULAMENT
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea în grade sau trepte
profesionale a personalului contractual plătit din fonduri publice din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din cadrul instituţiilor
subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul regulament stabileşte procedura de evaluare a performanţelor individuale,
precum şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru
personalul contractual plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova, precum şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al
municipiului Craiova.
Art.2 (1) Regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:
a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa
postului, şi calităţile angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, care sa determine creşterea performanţelor
profesionale individuale, prin promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare.
(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor în funcţie de caracteristicile descriptive privind exigenţele şi
performanţele pe care acestea le impun angajaţilor;
b) evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.
CAPITOLUL II
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual
Art.3 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă
a activităţii personalului, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor şi
criteriilor de evaluare stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv pe parcursul unui an
calendaristic.
Art.4 Activitatea de evaluare este coordonată de Serviciul Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova.
Art.5 În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflată pe funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul
caruia îşi desfaşoară activitatea salariatului aflat pe o funcţie de execuţie, sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) persoana aflată pe funcţia de conducere ierarhic superioară, pentru salariatul aflat pe o
funcţie de conducere.
Art.6 (1) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6
luni în cursul perioadei evaluate.
(2) Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală salariaţii care ocupă funcţia de debutant şi care
sunt evaluaţi la sfarşitul perioadei de debut.

Art.7 (1) Perioada evaluată este cuprinsa între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru
care se face evaluarea.
(2) Evaluarea se realizează în perioada martie – mai, din anul următor perioadei evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în
cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului
contractual încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz salariatul va fi
evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă.
La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor
prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea
raportului de muncă;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă sau, după caz, raportul
de serviciu al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest
caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de
serviciu sau raportului de muncă ori, după caz, într-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice
de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, să realizeze
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul
acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale
acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii
de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare
studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad
profesional.
Art.8 Salariaţii care exercită cu caracter temporar o funcţie de conducere vor fi evaluaţi,
pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de
conducere respectivă.
Art.9 (1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca
elemente de referinţă:
a) fişa postului, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
regulament;
b) fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevazută în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul regulament;
c) criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale prevăzute la art. 8 alin.
(1) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
- cunoştinţe şi experienţă;
- complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
- judecata şi impactul deciziilor;
- responsabilitate, coordonare şi supervizare;
- dialog social şi comunicare;
- condiţii de muncă;
- incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2) După caz, în funcţie de specificul activităţii şi de atribuţiile exercitate efectiv de către
persoana evaluată (de exemplu, pentru funcţiile administrative), pot fi stabilite criterii
suplimentare de evaluare.
Art.10 Procedura de evaluare se realizează în 3 etape, după cum urmează:
a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art.11 Persoanele care au calitatea de evaluator completează fişele de evaluare astfel:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin
fişa postului, întocmită conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament;
b) acordă calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective
întâmpinate în perioada evaluată şi orice alte informaţii pe care le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de
evaluare;
e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei
evaluate.
Art.12 (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor
şi criteriilor de evaluare, prin acordarea, pentru fiecare obiectiv şi criteriu, a unei note de la 1 la
5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.
(2) Pentru a obţine nota finală, se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare
criteriu de evaluare.
Art.13 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.
Art.14 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii
care are loc între evaluator şi salariat, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunostinţa salariatului evaluat notările evaluatorului în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către salariatul
evaluat.
(2) În cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra
evaluării, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere
comun.
Art.15 (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fişa de evaluare se înaintează
contrasemnatarului.
(2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat pe
funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei
publice.
(3) În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice, raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Art.16 (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului în
următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b)între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi
soluţionate de comun acord.
(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinţa
persoanei evaluate.
Art.17 (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot sa il conteste la conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează
contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către salariatul evaluat,
evaluator şi contrasemnatar.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta
de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se solutionează în termen de 10 zile
calendaristice de la data depunerii contestaţiei.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la
soluţionarea contestaţiei.

(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin.
(1) se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în conditiile legii.
(5) Salariaţii evaluaţi direct de către conducatorul autorităţii sau instituţiei publice,
nemultumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente, în
condiţiile legii.
CAPITOLUL III
Promovarea în grade sau trepte profesionale
Secţiunea 1
Condiţii de participare la examenul pentru promovarea în grade/trepte profesionale
Art.18 (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin
trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau
într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea
post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat, într-unul
de nivel imediat superior.
(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din
fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova precum şi din
cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova se face din 3 în 3 ani,
prin examen în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul
instituţiei.
(4) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial,
semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
(5) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a
contestaţiilor.
(6) Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la
compartimentul resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens.
Art.19 (1) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea
performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a
aflat în activitate.
(2) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, pe bază de
examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară la expirarea perioadei de
cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an.
Art.20 (1) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post
prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat
superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a
obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu
respectarea prevederilor legale.
(2) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a
absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi

desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru
desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful
ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă,
respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor,
eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul
autorităţii ori instituţiei publice.
(3) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face
numai în măsura în care conducătorul instituţiei decide ca atribuţiile din fişa postului să fie
modificate în mod corespunzător.
(4) Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea
prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.
Secţiunea a 2-a
Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale
Art.21 (1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de
internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită
pentru organizarea acestuia.
(2) Anunţul va conţine în mod obligatoriu:
a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
b) bibliografia şi, după caz tematica;
c) modalitatea de desfăşurare a examenului.
(3) Dosarul de examen conţine în mod obligatoriu:
a) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
2 ani;
c) cererea de înscriere a candidatului, adresată conducătorului instituţiei sau autorităţii
publice.
(4) Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe
scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
(5) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară
verificarea abilităţilor practice.
Art.22 (1) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate
prin act administrativ al ordonatorului de credite al instituţiei, sunt formate din 3 membri cu
experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea, din care fac
parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, şi un secretar.
(2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz,
a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte,
cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare
pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
(5) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către
comisia de examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de
gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
Art.23 (1) În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare
notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza
următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut
la alin. (1).
(3) Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de
maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de
notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe
pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii
acestuia.
(7) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar
rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiei.
Art.24 (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate în
funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, prin examen, în baza unui referat de
evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi
(2), 22 şi 23.
Art.25 (1) Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare
se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
(2) După promovare fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii, prin grija
superiorului ierarhic.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art.26 Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu toate actele normative apărute
ulterior aprobării acestuia.
Art.27 Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale,
promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din cadrul institutiilor
subordonate Consiliului local al municipiului Craiova intră în vigoare în termen de 10 zile de la
data emiterii dispoziţiei primarului municipiului Craiova.
Art.28 Prezentul regulament se va comunica instituţiilor subordonate Consiliului Local al
municipiului Craiova, prin grija Serviciului Resurse Umane, şi se va afişa pe pagina de internet a
Primăriei Municipiului Craiova.
Art.29 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7
Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585
Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

DISPOZIŢIA NR.________
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA;
Având în vedere raportul nr. 56740/2019, întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care
se propune aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale,
promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din cadrul instituţiilor
subordonate Consiliului local al municipiului Craiova si raportul nr. 62632/2019, întocmit de
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ;
În conformitate cu prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63 alin. 5 lit. e, art. 68 şi art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr.
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale,
promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din cadrul instituţiilor
subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova, conform anexei la prezenta dispoziţie.
Art.2 Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data
emiterii prezentei dispoziţii, se va afişa pe site-ul Primăriei municipiului Craiova şi se va
comunica instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova.
Art.3 La data emiterii prezentei dispoziţii, îşi încetează efectele Dispoziţia nr.
14213/14.07.2011, emisă de primarul municipiului Craiova.
Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor urmări
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.
Emisă azi ________2019

PRIMAR,
MIHAIL GENOIU

SECRETAR,
NICOLETA MIULESCU

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
c.j. Boangiu Floricica

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 56740/22.03.2019
RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de evaluare a performanţelor profesionale individuale,
promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din fonduri
publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din
cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova
Prin Dispoziţia nr. 14213/14.07.2011, emisă de primarul municipiului Craiova, a fost
aprobat Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, promovarea în
grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova.
De la momentul aprobării regulamentului, actul normativ în baza căruia a fost emis,
respectiv H.G. nr. 286/2011, a fost modificat în multiple rânduri. De asemenea, a fost abrogată
Legea-cadru a salarizării unitare personalului din instituţiile publice nr. 284/2010, fiind înlocuită
de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Modificările aduse de actele normative sus-menţionate în materia promovării în grade sau
trepte profesionale a personalului contractual, completarea regulamentului-cadru cu procedura de
promovare a personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii
superior, precum şi cu promovarea personalului contractual într-o funcţie de conducere,
eliminarea probei de interviu din cadrul procedurii de examen, simplificarea desfăşurării probei
scrise - redactarea lucrării de către candidat pe un subiect ales de comisia de examinare,
modificarea modului de calcul a punctajului final, stabilirea criteriilor de evaluare a personalului
contractual conduc la necesitatea elaborării unui nou regulament.
Regulamentul se întemeiază pe prevederile Legii nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul de evaluare performanţelor profesionale individuale, promovarea în grade
sau trepte profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din cadrul instituţiilor subordonate
Consiliului local al municipiului Craiova, intră în vigoare în termen de 10 zile de la data emiterii
dispoziţiei.
Regulamentul se va afişa pe site-ul Primăriei municipiului Craiova şi se va comunica
instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Faţă de cele expuse, în conformitate cu actele normative invocate, propunem emiterea
dispoziţiei privind aprobarea Regulamentului de evaluare a performanţelor profesionale
individuale, promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit din
fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi din
cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova, conform anexei la
prezentul raport.
La data emiterii a dispoziţiei, încetează efectele dispoziţiei nr. 14213/14.07.2011, emisă
de primarul municipiului Craiova.
PT. ŞEF SERVICIU,
ÎNTOCMIT,
Lia-Martha Toncea
Olga Georgescu

