
I

U'~l;;)U~lqB~UlnN

o,J1A!llOdUl!"ţrruoxl'ŞUlnN

~J"TIl:).U;;)d"ţrruox~UlnN

1-('19U~Z;;)ld~IB~oI!l:;'!HsuoJ
fInB~0'IŢl:;,msu0:JIBlOl

vrnoaoflNVIH'IOJ
LlS3DVIHVNflWO:JWla1IJ3:S

3:lVlnV03:1:fUIlN3:dVZV3:NW3:S~lNOJVIsnoas3:a3:lNIa3:Sa1Id
~'qs:;,~~ra!:;,mnno::>IBraiaroos'Bm~;;l:JnUB!qIoJ

!;;lU-P!S;;lUBlUO_:;'S.mS;;l"Htnţruucumraduro-j'!lS;;l~~raţounuroo!nInJBUlŢld';;llBlHB~;;lIopmţnţonuoo
gl~lr;)l;;lX;;lB;;ll;;)P;;)AU!'n~;)Bgţniopn]-!nIfll::>;;lJ;;lld!;;l!ifllqsUJ~lB;)!UnUlo::>yBA;;llg~lOqBlU;;lZ;;lld'.,'PV

';;llBO!l;;llIn;;lIŢl~l;;lIdUlo::>
!S;;lIŢl~::lY!POUlno'1700ZIPSf'lUAHB1lS!U!UlPBmţnsoţouanroo!!~;;ll;;lH!i!puo::>U!'SŢl::>SU!!!lp!UnUlo::>
!!lrUl!ldBlBPBIap;;lUZOt;;lpucuuoili!';;l;)!{qndgiBP"H!S;;l!iBllS!U!UlpylU;;lUl!llBdUl0:J'!lS;;l~~ra
rounurooB!l~Ul!ld-;;ll!P;;ll::>opţadrouud!nITIlOlBUOP10ţruposBI~lBlS;;llUO::>Yoraod;;llgl~loqBlU;;lZ;;lld't'PV

';;llBOŢl;;llIn;;lI!l'Şl;;lIdUlo::>!S;;lI!l~::>mpoUlno'~lB::>!{qnd;;ll'666I/881'lUB;;l~;;ll
U!P(Z)'U!IB'17vZ9'llBl!A!ll0d~ZB;;lUUl;;lSBllUO~asnulOlBnIBMoplBUUl;;lS;;llBnIBA;;l;;lpIflllOdB"H(Z)

';;llgl'ŞloqBW:;'Z:;'ldBIBX;;lUBU!mzşxard'8lOZInUBU!~lBmsm:s;;lpB:;'lBl!A!PBnnuod'pS;;l~~raţounuroo
!nITIlBl;;ll::>;;lS;;)IB;;)IBnp!A!pU!;;lIBUO!S;;)JOldlOP1UBUllOJ1;;)dB;;llBnIBM;;lp!nIflllOdB"HB;;)lBqOldy(I)'Z'l.lV

'8IOZţntraU!~lBmsm:S;;)pB;;)lBl!A!PBnnuod'pS;;)~~ratotmuroo!nITIlBl:;'l::>;;lS;;lIB;;)IBnp!A!pu!
;;)IBUO!S;;)JOldroţaiueuzrojrodIBlOlBnIBA;;l:;,p;;llBlHB::>U!HS;;)~~raţotmuroo!nIruBUlPdB;;llBUUl;;lS;;la'I'PV

::I.LSYlIY.LOH

';;)lBOP;;)lIn;;lIŢl~l:;'IdUlo~!S
;;)IŢl~~mpoUlno'~lB~Hqnd;;)l'~IB::>0I~::l!IqndB!iBllS~U!UlPBpU~AŢldIOOZlfIZ'lUB:;'~;;llU!P(q'lH'fII'llB
!SUln::l:;'ld'LP'llB'(I)'U!IB'f17'llB!S(q'l!I'(E)'u~{1'lBIlBllOdtu(B'l!I'(l)'U!IB'9E'llBlnpUl:;':).uI

:~lBl;;)IdUlo~~s~lB::>mpoui
lOŢl;;llIn'~lB::>!Iqnd;;ll';;lIB::l0I;;);)!Iqnd!;;l!lBllS!U!UlPBB'IOOllfIl'lUB;;l~;;)lU!P91I'llB;;)I!l;;)P;;)A;;)ld

~:;;llBop;;llIn;;)IŢl~l;;)IdUlo;)!S;;lnl~;)mpOUln::>'p!IqndlOH1BUO!l::>U11J!;;ll;;l!lB;)
B;;)lthIOAZ;;)P!SB;;)lBZ!UB~lOpU!AŢldlOPUllOUB;;)lBqOldBrulU;;)d800lII19'lU"HDRU!P;;)Hl;;lP;;)A;;)ld

;1.:;;)lBOŢl;;llIn;;lIŢl~l;;)IdUlo::>!S;;lIŢl~;)mpOUln;)'~lB::>!Iqnd;;ll
'!;)!TtlndlOIŢlBUO!l::lul1JIfllfllBlSpU!AŢld666I/88I'lUB;;l~;;)'IU!P(E)'U!IB'Evl9'llB;;)Hl;;lP;;)A;;lld
.~:;;)lBoŢl;;llIn;;lIP~l;;lIdUlo::>!S;;lHl~::>mpOUln::>'~lB;)!Iqnd;;ll'!::>!Iqnd

lOH.tBUO!l::>U11JInlfllBlSPU!A!ld666I/881'lUB;;l~;;llU!P(;;l'lH(I)'u!IB'EvZ9'llB;;)IP;;)P;;)A;;)ld
:!lS;;)~~ra!;;lUnUlO;)!nITIlBUlpdIB;;llBl!IB!;);;)ds

;;)P!nIfllB1BdB;;lIB!!i::>u11J;;lp!nInlBlSB~s~;;lUlBl~!UB~lOB;;)lBqOldBPU!A!ld8IOl'170'9l19Z'lUl:JH
:~uB!runH

UBaInu-p'!lS;;l~~ra!;;lUnUlo::>IBlBUl!ld;;l::>!A!nInuUlopB6IOZ'ZO'IOIZf6'lU;;lA!lOUl;;lPB;;ll;;lundx3:
:pS;;)~~ra~;;lUnUlO;)!nITIlBUl!ldIB;;llBlHBP;;)ds

dP!nInlB1BdBIrupB::>u~P;;lUBUln;;)sms;;)lI!nlnlu;;)Ul~llBdUl0:JIB6IOl'lO'IO/If6'lUIfllBl;;lJ;;)lI
:;;)l;;)P;;lAU!pUgAY

8IOlInuBU!~lBmsm:S;;)pB;;llBl!A!PBTIllU;;)d'qS;;)~~ra~;;lunUlo::>!nIruBl;;)l::>;;)S
;;lIB;;)IBnp!A!pu!;;lIBUO!S;;lJOldlOI;;llUBUll0]l;;ldB;;)lBnIBMPU!A!ld

6IOZ'ZO:::2NIUW'lINV:IlIYlIY.LOH

lLS3:DY'laVNl1WO:J
Y'1VIlIO.Llli:I.LAI.LVlI.LSINIWUVV:I.LV.LINl1

l1Y:Jva1:l1i:IUl1f
VINYWOlI



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALĂ
COMUNA BLĂGEŞTI

Anexă la HCL NR. l~ DIN~02.2019-- -

RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere

pentru anul 2018

:) Numele şi prenumele: COLBIANU CECILIA
Funcţia publică: SECRETAR AL COMUNEI BLĂGEŞTI
Data numirii prin Ordinul Prefecturii Bacău, nr. 295/2003: 15 IULIE 2003
Numele şi prenumele evaluatorului conform HCL nr.___k_/2202.20l9: MUNTEANU LAURENŢIU
Funcţia: PRIMAR
Perioada evaluată: de la 01.01.2018 la 31.12.2018
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată:

Nr. % Indicatori de Realizat

crt. Obiective în perioada evaluată din performanţă (pondere) Notare
timp -%-

1. Verificarea legalităţii actelor Calitatea - nivelul
administraţiei publice locale (hotărâri 20 completitudinii şi
de Consiliu local + Dispoziţii Primar) corectitudinii

soluţiilor prezentate
2. Realizarea activităţii de pregătire şi în activităţile

convocare a şedinţelor Consiliului 10 desfăşurate pentru
Local realizarea

3. Aducerea la cunostintă publică obiectivelor
, , a

Cantitatea -tuturor actelor normative adoptate de 10 volumul lucrărilorConsiliul local
exprimate în unităţi

4. Coordonarea si verificarea activitătii de măsură specifice, ,
Compartimentului Stare Civilă, operaţiunilor sau
Compartimentului Resurse Umane, 20 activităţilor
Compartimentului Asistenţă Socială desfăşurate

5. Legalizarea semnăturilor de pe
Costurile - prin
care se măsoară

înscrisurile prezentate de părţi ŞI interesul
confirmarea autenticităţii copiilor cu 10

funcţionarului
actele originale, în condiţiile legii public pentru a
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6. Asigurarea legalităţii actelor emise în limita costurile de
baza Legii nr. 5011991, republicată,

10
funcţionare ale

cu modificările ŞI completările instituţiei
ulterioare Timpul- prin care

7. Implementarea Legii nr. 176/2010 se măsoară timpii
privind integritatea în exercitarea 10 de execuţie a
funcţiilor şi demnităţi lor publice lucrărilor, mai ales

pentru acele lucrări
8. Evaluarea performanţelor pentru care nu se

profesionale ale personalul ui 10 pot stabili norme de
subordonat timp

Obiective revizuite în perioada % Realizat
din Indicatori (pondere) Notareevaluată timp -%-

1. Nu sunt

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor:

Criterii de performanţă conform HGR 61112008, cu modificările şi completările ulterioare

3. de Armonizarea deciziilor ŞI acţiunilor
personalului, precum şi a activităţilor din
cadrul unut compartiment, în vederea
realizării obiectivelor acestuia

Nota
Nr.
crt.

Criteriul de Definirea criteriuluiperformantă
1. Capacitatea de a Capacitatea de a identifica activităţile care

trebuie desfăşurate de structura condusă,
delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe
baza acestora a obiectivelor; repartizarea
echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a
obiectivelor în funcţie de nivelul,
categoria, clasa şi gradul profesional al
personalului din subordine

orgaruza

Comentarii

Capacitatea de a
conduce

2. Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a
transpune în practică şi de a o susţine;
abilitatea de a planifica şi de a administra
activitatea uner echipe formate din
personalităţi diferite, cu nivel diferit al
capacităţii de a colabora la îndeplinirea
unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul
de conducere la situaţii diferite, precum şi
de a acţiona pentru gestionarea ŞI

rezolvarea conflictelor
Capacitatea
coordonare

Capacitatea
control

4. de Capacitatea de supraveghere a modului de
transformare a deciziilor în soluţii realiste,
depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor
necesare pentru corectarea la timp a
acestora

3



gl~;:,yqUgP!roţunosu
naraumseISamAlozglopgl~A;:,gp~
.roţninţos~gl~;:,mlUgp!uud''lnUgm;:,gpUlglqold
~gl~l!A!P~U!gl!UgAjglU!gnl'lHln;:,y!plUg!;:,ya~AIOZgl
nnsgPI0;:'~lsqo!s~dgp~gp~al~lP~d~J~ap~gl~l!~~d~J.f1

lOpAq;:,g!qO!!l~ZH~gl
ţndoosU!'lOE1~l!A!l~~~rorezundsoroopour

U!~gl~msm:Sgp
nnuodosndsţpgp~od!SţudordaE!lnlos
~;:,q;:'~ldU!lUg!~ygound~gp~gl~lP~d~Jop

annuauraţdtuţ
~gl~lP~d~J'ZI

glgl;:,o8gu
glg!pgUl
!i~lmqy'01

!!l!nllSU!~gmZH~glopglgl;:'UO;:'
gpUllOJIS~;:'!l~UlglPU!A!ldUgUndOld
~UllOJ~gp!SgU!ploqnsU!P!nlnI~uoslgd
gI~gl!nllSU!gpgnOAgU~;:,mlUgp!
~gp~gl~lP~d~J'~!nlSg;:,~!P~A!lOUl
Indo;:,sU!'glUgpygI~uoslgdgp!;:,qnod!nlnI~uoslgd
gU!lUgUl~gp!S~lUgUlgldUl!~gp'~gl;:'gEi~mN~
~gp~gl~lp~d~;:,u!ldA!SnpU!'gU!plOqns~lIOAZgp
U!P!nlnI~uoslgdlOHU!pmqd~~glglS~ounJ~gp~gl~l!;:,~d~J'6

gl~Ol~ZundsglO;:'~gl~AqOUl!S
lOpSmSglInU!!pdspu~m8!s~'l~uoplOqnsgU~UlnlOpSmSgl
!nlnI~UOslgd~gl~l!A!P~lUg!;:,yg~llS!U!UlP~~gl~UO!lSg8
~gpIS~;:,mu~Id~gp~gl~l!~~d~JU!!i~lmqY'8

gl~l!A!P~U!
ouqasoepg{dl~lInzglruiuodrojosuodurooor
~gl~PlO;:'~gpInpoUlU!ISourproqns
U!Pmţnţauosrod~gl~nI~MU!gl~l!I~!ll~dUl!
~lOmZpgp~gl~nIU!ourpruuoarojU!

pn!AjglU!~msm:sgp~gp!S~;:,mu~Id~
gp~gl~l!;:,~d~;:,~loEll~dgI~gl!lgJ!Pgmi!zod
gpuuraosPU~U!l'~l~ldg;:,;:,~unuroog!inlos
ogllPsiuouoo~gp!Sumoord'gl!UWlU!o18
oonpuoo~ap!S~Z!U~8l0~gp~gl~lP~d~Jop

gsnpuo;:,!!mpnllSlOPA!Pd!qO
~lOl~zundsdlO;:'pOulU!ISdUlq~I
!!l~ZH~glIndo;:,sU!'!!ldOld101giuglgdUlO~
l~!SI~8g1glgpgAgppundU!PgpUndSglO~
gl~~gU!ploqnsU!P!nlnl~uoslgd
!!inqpl~~laJsu~ll~gp~gl~lP~d~J

~8gpp
~gp~gl~l!~~d~J'L

gsnpuo;:,!!mpnllS
!!l~l!A!p~~al~msm:sap~lgl!Apdfi:)'aI~8g1
!giUglddUlO~UllOJUO;:'ISglgpunds~lgp
iUl!Sfi:)'P!d~l!l~l~loq~nI13gp~gl~l!;:,~d~J

~I~UO!Zpgp
~iUglddUlOJ'9

lOIgiU~UlloJlgd
~gl~Aqlfi:)ISlOPlpgUl13glglS13oun;:,gl
~Aq;:,gI0;:'nllugdaA!l!Zodgl~lInzgl
loun~glgu!iqonllugdu!!pds!lgJO
13gp!SUln~gld'!!u!dogl!laJ!pgl~lgP!SUO;:'
U!~nI~gp!S~lIn;:,s~~gp13gu!pnl!ld~
~glgpgl;:'U!gp!U!pmq13!gun~!Sgl13llOAZgp
gl~lInzglgpgA!pgdslgd!gun13gl~m8!s~
'!nlnA!pgl0;:'lOmi~l!ds~~glglS~OUn~:u!ld
!nlnl~uOslgdloplu~UlloJlgd13gl13lIOAZgp
~!~m~u!13gp!S~AqOUl~gp13gl~l!;:,~d~J

gl~lInzdlgunq
IBUldP~gu!iqo
13gp~gl~lP~d~J.~



14. Capacitatea de Capacitatea de a desfăşura în mod curent,
asumare a la solicitarea superiorilor ierarhici,
responsabilităţilor activităţi care depăşesc cadrul de

responsabilitate definit conform fişei
postului; capacitatea de a accepta erorile
sau, după caz, deficienţele propnei
activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
capacitatea de a învăţa din propriile greşeli

15. Capacitatea de Capacitatea de creştere permanentă a
autoperfecţionare performanţelor profesionale, de
şi de valorificare îmbunătăţire a rezultatelor activităţii
a experienţei curente pnn punerea în practică a
dobândite cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite

16. Capacitatea de Capacitatea de a interpreta un volum mare
analiză şi sinteză de informaţii, de a identifica şi valorifica

elementele comune, precum şi pe cele noi
şi de a selecta aspectele esenţiale pentru
domeniul analizat

17. Creativitate ŞI Atitudine activă în soluţionarea
spirit de iniţiativă problemelor şi realizarea obiectivelor prin

identificarea unor moduri alternative de
rezolvare a acestor probleme; inventivitate
în găsirea unor căi de optimizare a
activităţii; atitudine pozitivă faţă de idei
noi

18. Capacitatea de
planificare şi de a
acţiona strategic

Capacitatea de a previziona cerinţele,
oportunităţi le ŞI posibilele riscuri ŞI

consecinţele acestora; capacitatea de a
anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul
propriu sau, după caz, al celorlalţi (în
funcţie de nivelul de competenţă), pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de

19. Competenţă în Capacitatea de a utiliza eficient resursele
gestionarea materiale ŞI financiare alocate fără a

~~) resurselor alocate prejudicia activitatea instituţiei

servicru

Notă pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă:
Nota finală a evaluării (Notafinală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea
criteriilor de performanţă)/2:
Califica tivul evaluării:

Rezultate deosebite:
1. -

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1. -

Alte observaţii:
1. -

Comentariile funcţionarului public evaluat _
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Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea: 01.01.2019-31.12.2019

Nr. Obiective în perioada % Indicatori de Realizat

crt. evaluată din performanţă (pondere) Notare
timp _%_

I. Organizarea, parti ciparea, Organizarea a minim 12
asigurarea legalităţii şedinţelor şedinţe de consiliu local
consiliului local 20 anual/procent acte

administrative avizate
din total acte
administrative întocmite

2. Asigurarea legalităţii Procent dispoziţii
dispoziţiilor emise de Primarul 20 validate din total
comunei Blăgeşti dispoziţii emise

3. Coordonarea şi controlul Minim 12 şedinţeactivităţii compartimentelor: 15 organizate cu personalul
juridic, stare civilă, resurse
umane, asistentă socială acestor compartimente

4. Asigurarea legalităţii actelor
emise potrivit Legii nr. 50/1991, Procent acte legal emise
republicată cu modificările şi 15 din totalul de acte
completările ulterioare eliberate

5. Asigurarea aplicării
prevederilor Legii nr. 544/2001 Procent răspunsuri emise
şi HGR nr. 123/2002 privind 15
liberul acces la informaţiile de

din total solicitări

interes public
6. Rezolvarea sesizărilor ŞI Realizarea minim 1

reclamaţiilor repartizate aspre audienţă/lună Procent
soluţionare şi desfăşurarea 15 sesizări soluţionate din
programului de audiente, total repartizate
conform graficului stabilit

.) Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: Colbianu Cecilia
Semnătura funcţionarului public evaluat: .
Funcţia: Secretar al comunei Blăgeşti
Data: .02.2019

Numele şi prenumele evaluatorului conform BCL nr.__ /_.02.2019: Munteanu Laurenţiu
Semnătura evaluatorului: .
Funcţia publică: Primar
Data: .02.2019

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR COMUNĂ,

Cecilia Colbianu
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