
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8/2020 

privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale doamnei Vass 

Mária, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna pentru anul 2019 

 

Consiliul Județean Covasna, 

 întrunit în ședința sa ordinară din data de 23 ianuarie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna privind 

propunerea consiliului județean în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale 

ale doamnei Vass Mária, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, pentru anul 2019, 

 având în vedere Raportul Direcției economice, precum și avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, întocmite în acest sens; 

 luând în considerare: 

- art. 621 alin. (1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea ulterioară; 

- art. 623 alin. (1) lit. d), alin. (3)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind 

stabilirea persoanelor care au calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar al 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

cât și al funcționarilor publici de conducere a instituțiilor publice aflate în subordinea 

Consiliului Județean Covasna, cu modificările ulterioare; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se propune evaluarea performanțelor profesionale individuale ale doamnei 

Vass Mária, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna pentru anul 2019 de către Președintele Consiliului Județean Covasna, conform 

proiectului Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la 23 ianuarie 2020. 

 

                                                                                                   TAMÁS Sándor 

              Preşedinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul general al judeţului Covasna 



 Anexă 

 la Hotărârea nr. 8/2020 

 

          PROIECT 

RAPORT DE EVALUARE 

a performanţelor profesionale individuale  

Autoritatea/Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA/ Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

Numele şi prenumele funcționarului public evaluat: VASS MÁRIA 

Funcţia publică: director general 

Data ultimei promovări: 

Numele și prenumele evaluatorului: TAMÁS SÁNDOR 

Funcția: președinte 

Perioada evaluată: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 

1.Seminarii, conferințe, grupuri de lucru 

2. 

3. 

Nr. 

crt. 

Obiective în perioada evaluată % 

din 

timp 

Indicatori de 

performanță 

Realizat 

(pondere)  

- % - 

 

Notare 

1. Revizuirea în caz de nevoie a strategiei 

județene în domeniul asistenței sociale, pe 

termen mediu și lung, 2014-2020. 

10 
Aprobare prin 

HCJ 
100% 5 

2. Elaborarea planului de acțiune, privind 

implementarea strategiei pentru  anul 2020 
10 

Aprobre prin 

HCJ 
100% 5 

3. Prezentarea de rapoarte trimestriale cu privire 

la stadiul de realizare a proiectelor aflate în curs 

de derulare, în faţa Colegiului director. 

10 4 rapoarte 100% 5 

4. Implementarea prevederilor Ordinului 600/2018 

privind Controlului intern managerial. 
10 

Gradul de 

îndeplinire 
93% 4,5 

5. Îmbunătățirea calității serviciilor prin 

colaborare cu ONG-uri, primării, depunere de 

proiecte. 10 

Cel putin 3 

convenții, 

proiecte, 

parteneri în 

proiecte. 

100% 5 

6. Concesionarea a cel putin 5% din serviciile 

sociale, cu condiția apariției unei metodologii în 

acest sens 

10 
Cel puţin 2 

servicii. 

Lipsă 

metodolo 

gie 

 

7. 

Colaborarea cu servicii specializate din alte ţări 

cu experienţă, în vederea îmbunătățirii calităţii 

serviciilor-dezvoltarea de activități, programe 

commune. 

10 

Cel puțin 2 

servicii 

specializate 

(Fundația 

Csányi, DPCT 

jud.Békés) 

100% 

5 

8. 
Încheierea de convenţii de colaborare cu 

institutii publice, respectiv cu ONG-uri, în 

vederea diversificării serviciilor. 

15 

Cel puțin 5 

convenții 

(15 convenții 

încheiate) 

100% 

5 

9. Colaborarea cu ONG-urile şi DGASPC-urile din 5 Participare la 100% 5 



judeţele Harghita şi Mureş în vederea cunoșterii 

de bune practici și depunerii de proiecte 

comune. 

întâlniri de 

lucru, 

(au fost depuse 

2 proiecte 

comune) 

10. Implementarea proiectului privind închiderea 

CP6 Olteni, prin înființarea de servicii 

alternative. 

10 
Reorganizarea  

centrului. 
100% 

3,5 

Nr. 

crt. 

Obiective revizuite în perioada evaluată % 

din 

timp 

Indicatori de 

performanță 

Realizat 

(pondere)  

- % - 

 

Notare 

      

      

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor: 4,78 

Nr. 

crt. 

Criterii de performanţă utilizate în evaluare 

pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I) 

Note 

 

Comentarii 

1 Capacitatea de a organiza 5  

2 Capacitatea de a conduce 5  

3 Capacitatea de coordonare 5  

4 Capacitatea de control 5  

5 Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate  5  

6 Competenţa decizională 5  

7 Capacitatea de a delega 5  

8 Abilităţi în gestionarea resurselor umane 5  

9 Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului 5  

10 Abilităţi de mediere şi negociere 5  

11 Obiectivitate în apreciere  5  

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță: 5,00 

Nota finală a evaluării 4,89 

(Nota finala pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de 

performanță)/2 

Calificativul evaluării:  

 

Rezultate deosebite: 

1. Continuarea proiectului cu Fundația SERA România, privind prevenirea 

instituționalizării, reintegrarea în familie a copiilor, sprijin acordat tinerilor la 

părăsirea sistemului. 

2. Darea în funcțiune a două centre de recuperare pentru copii cu dizabilități– 

în Sf.Gheorghe și Întorsura Buzăului, printr-o colaborare cu Fundația SERA 

România, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului 

Sf.Gheorghe, Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului și Direcție. Astfel 

în județ funcționează 6 centre de reabilitare/ recuperare pentru copii cu 

dizabilități ( Sf.Gheorghe, Chilieni,Tg. Secuiesc, Baraolt, Întorsura Buzăului). 

Cheltuielile privind construirea respectiv reabilitarea și dotarea celor două 

centre au fost suportate de către Fundația SERA, iar cheltuielile de 

funcționare se asigură de către Consiliul județean prin Direcție. 

3. Participare ca partener în proiectul numit VENUS- Împreună pentru o viață 

în siguranță, inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între 

Femei și Bărbați, în cadrul unui program cu finanțare nerambursabilă 

(POCU).  Scopul proiectului este înființarea unei rețele de 42 de locuințe 

FOARTE BINE 



protejate la nivel național pentru victime ale violenței în familie. În județul 

Covasna se va înființa o asemenea locuință protejată pentru 6 persoane.  

4. Identificarea resurselor financiare necesare pentru reorganizarea CP6 Olteni, 

prin înființarea de servicii alternative. Încheierea unei convenții de colaborare 

între Consiliul Județean Covasna, Fundația SERA România și DGASPC 

Covasna în vederea construirii a 3 case de tip familial ( 1 în orașul Întorsura 

Buzăului și 2 în municipiul Tg.Secuiesc).  

5. Participare ca partener la proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, în cadrul programului „Reducerea numărului de copii 

și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

6. Inițierea reorganizării Centrului de Sprijin pentru Tinerii peste 18 ani, prin 

mutarea centrului, din cele trei apartamente în care funcționa, într-un imobil 

de sine stătător, achiziționat de Consiliul Județean Covasna. 

    

 Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 

      1.     Nu au existat. 

 
 

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea: 

 Obiectivul % din 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

Termen de 

realizare 

1. Pregătirea strategiei județene în 

domeniul asistenței sociale, pentru 

perioada 2021-2027. 

10 
Aprobare prin 

HCJ 
Dec.2020 

2. Elaborarea planului de acțiune, privind 

imlementarea strategiei pentru  anul 2020 
10 

Aprobre prin 

HCJ 
mai 2020 

3. Prezentarea de rapoarte trimestriale cu 

privire la stadiul de realizare a proiectelor 

aflate în curs de derulare, în ședințele 

Colegiului director. 

5 9 rapoarte Trimestrial 

4. Implementarea prevederilor Ordinului 

600/2018 privind Controlului intern 

managerial. 
10 

Gradul de 

îndeplinire 

Conform 

programului 

de 

implementare 

5. Îmbunătățirea calității serviciilor prin 

colaborare cu ONG-uri, primării, 

depunere de proiecte. 10 

Cel putin 3 

convenții, 

proiecte, 

parteneri în 

proiecte. 

Dec.2020 

6. 

Concesionarea a cel putin 5% din 

serviciile sociale, cu condiția apariției 

unei metodologii în acest sens 

10 

Cel puţin 2 

servicii/ 

condiționat de 

existența 

metodologiei 

Dec. 2020 

7. Colaborarea cu servicii specializate din 

alte ţări cu experienţă, în vederea 

îmbunătățirii calităţii serviciilor-

dezvoltarea de activități, programe 

commune. 

10 

Cel puţin cu 2 

servicii 

specializate. 

Dec. 2020 

8. Încheierea de convenţii de colaborare cu 

institutii publice, respectiv cu ONG-uri, 

în vederea diversificării serviciilor. 

10 
Cel puţin 5 

convenţii. 
Dec. 2020 



9. Colaborarea cu ONG-urile şi DGASPC-

urile din judeţele Harghita şi Mureş în 

vederea cunoașterii de bune practici și 

depunerii de proiecte comune. 

5 

Participare la 

ședințe de 

lucru care au 

acest scop. 

Dec.2020 

10. Implementarea proiectului privind 

reorganizarea CP6 Olteni, prin înființarea 

de servicii alternative. 

10 
Închiderea 

centrului. 
Dec.2020 

11. Identificarea de resurse financiare în 

vederea reabilitării CPV Hăghig. 
5  Dec.2020 

12. Identificarea de resurse financiare în 

vederea reabilitării clădirii principale a 

CSC Tg.Secuiesc. 

5  Dec.2020 

 

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face 

evaluarea:  

1. Program de formare în domeniul managementul serviciilor sociale. 

 

Comentariile funcţionarului public evaluat1: 

Numele şi prenumele funcționarului public evaluat: VASS MÁRIA 

Funcţia publică director general 

Semnătura funcţionarului public evaluat ………………………………………………… 

Data ………………………………………………………………………………………. 

Numele și prenumele evaluatorului: TAMÁS SÁNDOR 

Funcția: președinte 

Semnătura evaluatorului…………………………………………………………………. 

Data ……………………………………………………………………………………… 

Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar și motivarea 

modificării2: 

 

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:  

Funcţia publică   

Semnătura persoanei care contrasemnează……………………………………………... 

Data ………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. Dacă este cazul. 

2. Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar. 


