
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind acordarea calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor 

de performanţă profesională individuală domnului Ovidiu Mischianu, care a 
exercitat temporar atribuţii de secretar al Municipiului Craiova, în  perioada 

01.01.2018-27.03.2018  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.54120/2019, rapoartele nr.54135/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.54851/2019 întocmit de Direcția Juridică, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acordarea 
calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă 
profesională individuală ale domnului Ovidiu Mischianu, care a exercitat temporar 
atribuţii de secretar al Municipiului Craiova, în  perioada 01.01.2018-27.03.2018; 

În conformitate cu prevederile art.626 alin.2 din Legea nr. 24/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici 
pentru anul 2018 şi ale Hotărârii Guvernului nr.132/2019 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor 
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici; 
 În temeiul art.36, alin.9, art.45, alin.1,  art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se  propune  acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală, domnului 
Ovidiu Mischianu, care a exercitat temporar atribuţii de secretar al 
Municipiului Craiova, în  perioada 01.01.2018-27.03.2018, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, 
pe baza propunerii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

           INIŢIATOR,    AVIZAT, 
             PRIMAR,     SECRETAR, 
         Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 



 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.54120/19.03.2019 
 
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 
privind propunerea de acordare a calificativului FOARTE BINE pentru indeplinirea 

obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala 
individuala  domnului Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al 

Municipiului Craiova, ,pentru perioada 01.01.2018-27.03.2018 
 

Potrivit prevederilor art. 13 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici , 
secretarul unitatii administrativ teritoriale este functionar public de conducere. 

Prin Legea 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor 
publici pentru anul 2018 sunt stabilite proceduri privind activitatea desfasurata de functionarii 
publici pe parcursul unui an calendaristic, stabilindu-se totodata calitatea de evaluator dar si  cea 
de contrasemnatar. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin 
compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe 
parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte:corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului 
public şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;asigurarea 
unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale 
individuale; identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.   

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are 
următoarele componente:   
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;   
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.   

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se 
consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea 
respectivului funcţionar public şi se contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în 
condiţiile prezentei legi. În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul şi contrasemnatarul au 
obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind 
obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al 
conflictului de interese.  

Prin Hotărârea nr. 132/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi 



mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici a fost publicat modelul raportului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 6 la respectiva hotarare.  

Pentru anul 2018, calitatea de secretar al unitatii administrativ- teritoriale Craiova, cu 
exercitare temporara, a fost detinuta de catre domnul Mischianu Ovidiu, in perioada 01.01.2018-
27.03.2018, astfel incat devin incidente dispozitiile art. 62 ind.6, alin.2 din Legea 24/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018, si pentru 
perioada 27.03.2018-31.12.2018 de catre doamna Miulescu Nicoleta, astfel incat devin incidente 
dispozitiile art. 62 ind.6 alin.1 din Legea 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018. 

Potrivit art. 62 ind 3 lit e) din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici 
primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru secretarul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului 
local, respectiv a consiliului judeţean;  

Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face potrivit art. 62 ind 
10 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, iar procedura evaluarii finale se 
realizeaza in etape. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consideram oportuna initierea unui proiect de 
hotarare privind propunerea de acordare a calificativului  FOARTE BINE pentru indeplinirea 
obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala individuala  
domnului Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al Municipiului Craiova, ,pentru 
perioada 01.01.2018-27.03.2018.  

 
 

  
PRIMAR, Pt Sef Serviciul Resurse Umane, 

M/IHAIL GENOIU LIA-MARTHA TONCEA 
 

  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.54135/19.03.2019 
 

  
 

RAPORT 
 

privind propunerea de acordare a calificativului  FOARTE BINE pentru indeplinirea obiectivelor 

precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala individuala  domnului 

Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al Municipiului Craiova, ,pentru perioada 
01.01.2018-27.03.2018 

 

Natura juridica a raportului de serviciu pentru functiile publice este reglementata de 

Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare  

si de HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Modificarile aduse legislatiei specifice prin Legea 24/2019- pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018 reprezinta o 

corelare a dispozitiilor legii cu Decizia nr. 818/07.12.2017 a CCR pe de o parte , iar pe de alta 

parte o modificare a intentiei initiale a legiuitorului in ceea ce priveste evaluarea performantelor 

individuale ale functionarilor publici. 
Astfel, prin Legea 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea 

funcţionarilor publici pentru anul 2018 sunt stabilite proceduri privind activitatea desfasurata de 

functionarii publici pe parcursul unui an calendaristic, stabilind totodata calitatea de evaluator si 

pe cea de contrasemnatar. 
Evaluarea secretarului unitatii administrativ- teritoriale se face in conformitate cu 

dispozitiile art. 62 ind. 1 si urmatoarele, din normativul sus mentionat, de catre Primar, pe baza 

propunerii Consiliului Local. 
Prin Hotărârea nr. 132/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi 
mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici a fost publicat modelul raportului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 6 la respectiva hotarare.  

Pentru anul 2018, calitatea de secretar al unitatii administrativ- teritoriale Craiova, cu 

exercitare temporara, a fost detinuta de catre domnul Mischianu Ovidiu, in perioada 01.01.2018-

27.03.2018, astfel incat devin incidente dispozitiile art. 62 ind.6, alin 2 din Legea 24/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018, si pentru 

perioada 27.03.2018-31.12.2018 de catre doamna Miulescu Nicoleta astfel incat devin incidente 

dispozitiile art. 62 ind.6, alin 1 din Legea 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 



188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018. 

Potrivit art. 62 ind 3 lit e) din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici 
primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru secretarul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului 

local, respectiv a consiliului judeţean;  
Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face potrivit art. 62 ind 

10 din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici , iar procedura evaluarii finale se 
realizeaza in etape. 

 Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; 
b) între 2,01-3,50 - satisfăcător; 

c) între 3,5 -4,50 - bine; 

d) între 4,51-5,00 - foarte bine. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consideram oportuna initierea unui proiect de 

hotarare avand ca obiect propunerea de acordare a calificativului  FOARTE BINE pentru 
indeplinirea obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala 

individuala  domnului Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al Municipiului 
Craiova,pentru perioada 01.01.2018-27.03.2018,potrivit anexei. Evaluarea performantelor 

profesionale individuale se va efectua de catre primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii 

Consiliului Local. 
. 

  
PRIMAR, PT Sef Serviciul Resurse Umane, 

MIHAIL GENOIU LIA-MARTHA TONCEA 
 

 









 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 54851/20.03.2019 
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

      Având în vedere: 
 - Raportul  nr. 54135/2019  întocmit de Serviciul Resurse Umane privind propunerea de acordare a 
calificativului FOARTE BINE pentru indeplinirea obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de 
performanta profesionala individuala  domnului Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al 
Municipiului Craiova, pentru perioada 01.01.2018-27.03.2018; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, HG 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 63 alin. 5 lit. „e”, art. 68 alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                     AVIZĂM  FAVORABIL 

 

              propunerea Serviciului Resurse Umane privind propunerea de acordare a calificativului FOARTE 
BINE  pentru indeplinirea obiectivelor precum si pentru indeplinirea criteriilor de performanta profesionala 
individuala  domnului Mischianu Ovidiu, secretar cu exercitare temporara al Municipiului Craiova, pentru 
perioada 01.01.2018-27.03.2018. 

 
 
 
       Director Executiv,           Întocmit, 
       Ovidiu Mischianu                              cons. jur. Floricica Boangiu 
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