Anexa nr. 2
Comisia de evaluare/Comisia de soluţionare a contestaţiilor
ai căror membri sunt desemnaţi conform Deciziei nr. ............./..............

REFERAT DE EVALUARE1
Numele şi prenumele salariatului stagiar ………..............................................................
Ocupaţia ..................................................................................
Compartimentul .............................................
Perioada de stagiu: de la data ......................... la data ........................
Data completării referatului ............................

1. Descrierea activităţii desfăşurate de stagiar:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................................
2. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul
de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu
Criteriile de evaluare a activităţii stagiarului2

Nota obţinută

................................................................

....................

................................................................

....................

................................................................
Nota finală3:

....................

....................
Calificativul4 obţinut:
...............................................................................

3. Competenţele şi deprinderile practice pe care lea dobândit stagiarul:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor
contractului de stagiu:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

1

Se completează de comisia de evaluare potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
2
Se vor nota criteriile de evaluare stabilite de angajator, conform prevederilor art. 9 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014
3
Se completează în conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014
4
Se completează, după caz, corespunzător sau necorespunzător

.............................................................................
5. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................
6. Concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu:
...................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. Alte menţiuni:
...................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................
Având în vedere raportul de stagiu întocmit de stagiar, raportul întocmit de mentor5 (în
situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenţii de învăţământ superior, calificativul de evaluare stabilit în urma notării criteriilor
de evaluare a activităţii stagiarului, precum şi prezentul referat,
Comisia decide că doamna/domnul .............................................................................
a promovat/nu a promovat6 evaluarea şi ca urmare propune angajatorului eliberarea
certificatului/adeverinţei7 de finalizare a stagiului.
Membrii Comisiei de evaluare/de soluţionare a contestaţiilor8:
Numele şi prenumele

Funcţia/ocupaţia

Semnătura

Preşedinte
Membru
Membru

Numele şi prenumele salariatului stagiar:

Data luării la cunoştinţă9:

5

Se completează, după caz, numai în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 335/2013;
Se completează, după caz, a promovat sau nu a promovat evaluarea;
7
Se completează, după caz, certificatul sau adeverinţa conform art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
335/2013;
8
Se completează, după caz, Comisia de evaluare sau Comisia de soluţionare a contestaţiilor
9
Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 335/2013
6

