
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILITJL RAIONAL CIMI$LTA

PROIECT

D E C rZrE Nr. Ol rr'?

din/6 rz*qzfoL zozt

cu privire la Regulamentul privind modul de

stabilire a sporului pentru performan(I conducltorilor

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Cimiqlia

in conformitate cu:

- afi. 4 alin.(3) din Legea ru.435D0A6 privind descentralizarea administrativI;

- afi. 43 alin.(2) din Legea nr.43612006 privind administrafia publicIlocal6;

- art.16 din Legea nr. ZlOtZOl8 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar;

- anexa 3 la Hotarirea Guvemului nr'. 123112018 pentru punerea in aplicare a prevederilor

Legii nr.27Ol2O18 privind sistemul unitar de salanzare in sectorul bugetar;

in scopul stimul[rii individuale a conducltorilor subdiviziunilor subordonate

Consiliului raional Cimiglia de a obline rezultate optime in activitate, Consiliul raional

CimiElia,

DECIDE:

1. Se aprob6 Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru performanlI

conduc[toriloi subdiziunilor subordonate Consiliului raional Cimiglia, conform

anexei.

2. Conduc[torii subdiviziunilor din subordinea consiliului raional vor aproba

Regulamentele privind modul de stabilire a sporului de perlormanfA pentru

personalul din subordine conform actelor legislativ-normative in vigoare'

3. Controlul executarii prezentei decizii se affibuie dlui Mihail Ol[rescu, preqedintele

raionului.

4. prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la

cunogtin{[:

- Direcfiei Finanle;

- Direcsei Invildmint General;

- Direc{iei Asisten}I Social[ 9i Protecfie a Familie;

- Secliei Cultur6, Tineret qi SPort;

- Azilului de bltrini qi invalizi din or' Cimiqlia;

- prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia www.raioncimislia'rnd.

Preqedintele qedinfei

Contrasemneazdz

Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Mihail Olirescu

Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preqedintele raionului

Avizat de:

Secretanrl consiliului



Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul preqedintelui o/ft/"*4 Mariana Vasluian

Anexa

la decizia consiliului raional

nr..-- din

REGULAMENT
privind modul de stabilire a sporului pentru performan{I_

conducltorilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Cimiqlia

I. DISPOZTTII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru

conducatorilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional

2.

4.

performanf[

CimiElia (ur

continuare Regulament) stabileqte rnodul de organizare qi evaluare a performanlelor

profesionate individuale ale conducltorilor subdiviziunilor subordonate Consiliului

raional Cimiqlia (in continuare Func{ionari) in raport cu cerin}ele posturilot,inbaza

criteriilor de evaluare, in scopul stimuldrii individuale a Funclionarului de a obline

rezultate optime in activitate.

Sporul la salariu pentru pertorman{e profesionale .individuale 
in muncd poartd

caracter stimulator gi se bazeazd pe rulitatea muncii, aporhrl qi profesionalismul

Funclionarului, obiectivitate qi impa4ialitate, fiind stabilit 9i achitat in funclie de

aportul Funclionarului la obflnerea rezultatelor'

pievederile prezentului Regulament se uttlizeazd pentru elaborarea dispoziliei

pregedintelui raionului ce se va aplica tuturor conducdtorilor subdiviziunilor cu

personatitate juridic[ subordonate Consiliului raional Cimiqlia.

Aprecierea aportului Func{ionarului la obflnerea rezultatelor 9i evaluarea

performanleloi individuale ale acestuia se realiz eazd" de c6tre evaluator.

'Evaluatorul este pregedintele raionului, dup6 caz, vicepregedintele raionului care

coordonea zd actiirtaiea subdiviziunii in cadrul cdreia igi desfrgoard activitatea

Funclionarul.

6, Evaluarea performanlelor se efectueazd ffimestrial:

in perioad i ZO-lt decembrie pentru himestrul octombrie-decembrie;

in perioad a 20-31 martie pentru trimestrul ianuarie-martie;

in perioada 20-30 iunie pentru trimestrul aprilie-iunie;

in perioada 20-30 septembrie pentru trimestrul iulie-septembrie.

7. Sporul pentru performanll se acordi lunar, conform performanlei

individuate oblinute, concomitent cu salariul gi se aplicd pe parcursul ffimestrului

curent, pentru rezultatele activitefii desfrqurate in trimesfful precedent.

8. PreEedintele raionului, dupa caz, vicepreqedintele raionului care coordoneaz[

activitatea Funcgionarilor qi au calitatea de evaluator vor intocmi fiqele de evaluare

pentru Angajafii din subordine in tennenii stabilif la pct.6.

II. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

Secfiunea 1

Criteriile de evaluare



9. prin criteriile de evaluare se aprecrazd abilita{ile profesionale 9i aptrtudinile

necesare/caracteristicile comportamentale ale Funclionarului pentru a indeplini

sarcinile debazd gi cele suplimentare.

l0.Aprecierea aportului Funcjionarului la ob{inerea rezultatelor se realizeazdinbaza

criteriilor generale de evaluare conform anexei nr.1 la prezentul Regulament'

ll.Evaluatorul acordd note de la I (reprezentind nivelul minim) la 4 (reprezentind

nivelul maxim), fEr[ zecimi, nota exprimind aprecierea nivelului de manifestare a

fiecarui criteriu prev[zut in fiqa de evaluare a Func(ionarului conform anexei nr.2la

prezentul Regulament.

12.Nota final[ a evalulrii reprezint[ ntedia aritmetic[ a notelor acordate pentru fiecare

criteriu.

13. Evaluatorul qi Func{ionarul pot sd anexeze la figa de

relevante procesului qi rezultatelor evalu[rii'

evaluare documente/materiale

Secfiunea a 2'a

Calificativele de evaluare

14. Calificativul evaludlii se stabileqte pe baza notei finale, dupi cum utneazf:

1) intre 1100 $i 1150 -,,nesatisfhc[tor". Performanfa este cu mult sub standard;

Zjintre 1r5l $i ZrSO -,,satisfac[tor". Performanla este la nivelul minim al standardelor

sau puqin deasupraior, Acesta este nivelul minim acceptabil al perfomanfelor care

trebuie atins qi de c[tre angajalii mai pufin competenfi sau lipsifi de experien![;

3) intr.e Z,jt gi 3,50 -,,bin.;. Performanfa se situeazdin limitele superioare ale

standardelor gi performanfelor reahzate de c[tre ceilal1i angajali;

4) intr.e S,it li 4,00 - ,,ioarte bine". Persoana meritd o apreciere speciali, deoarece

performanlele sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor qi performan{elor

celorlalli angajali.

III. METODOLOGIA DE STABILIRE A SPORULUI

PENTRU PERFORMANTA

l5.Valoarea totald planificati/alocat[ pentru calcularea mijloacelor financiare aferente

sporului de performanf[ constituie l0% din suma anualI a salariilor de baz6la nivel

de unitate bugetari.

16.M[rimea sporului pentru performan{a Funclionarului se stabileqte conform

Reguamentului in dependenld de nota finalI acumulat[ qi calificativul obqinut dupa

cum urmeaz6:

1) intre 2,51 qi 3,50 - ,,bine"- sporul penffu performanlI se stabileEte in mdrime de

la So/op[ni la 7o/o,in dependenli de nota fina16:

2,51-2,84- 50h;

2,85-3,14- 60/o;

3,15-3,50- 10/o;

2) intre 3,51 Ei 4,00 - ,,foarte bine"- sporul pentru perfonnan{[ se stabileEte in

m[rime de la 8% p[n[ la looh,in dependenla de nota fina16:

3,51-3,64- 8Yo;

3,65-3,8l- 9%

3,82'4,00o/o 'l0o/o;

17. preEedintele raionului, avind ca temei figele de evaluare, emite dispozilia privind

mdrimea sporului de performanla acordat lunar Func{ionarului'

lg.Funcfionarului care a fost sanclionat disciplinar nu i se acordd sporul pentl'tl

performanld pe perioada valabilit[1ii sancliunii. in cazul suspend[rii de c[tre instan{a



de judecatl a actului administrativ de sancfionare a Funcfionarului, sporul se va

acorda in modul stabilit.

19. Fgnclionarul care nu a fost sancfionat disciplinar, dar cale la evaluarea

performanfelor trimestriale a oblinut calificativele ,,nesatisfhcdtor" sau,,satisfrcdtor"

nu beneficiazd de spor penftu performanfd'

Anexa nr. l

la Regulamentul privind modul de stabilire a sporului

pentru performanl[ conduc[torilor subdiviziunilor

subordonate Consiliului raional Cimiqlia

DEFINIREA CRITERTILOR DE EVALUARE

$I A MODULUI DE STABILIRE A PT]NCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

Indicatorii principali care vor fi luali in calcul la nivelul de manifestare a criteriilor de

evaluare, in raport cu cerinlele postului celui evaluat, sint:

litatca cerinfe lor dc studii,

rlccesare pontrll exercitarea sarcinilor postullti -
Cunoq ifice domeniului gi experierrfi profesional[

1.2. Abilititi de aplicare a clulo$tintelor specifice domeniului in situralii diverse

qiautilizaadecvatcunoqtrntele9iabilita1ilein

vederea rezolvirii ctl succes a ul"lor situalii

Abil,tet, 1,, ,rttlzarga ialcr"rlatoarelor. echipamentelor inforrnatice sau a altor tehnologii ori

echipamente de lucru moderne

1.5. Disponibilitatea de a inv6{a

2,1. Nivelul cantitativ qi calitativ al sarcinilor realizale

2.2. Nivelul de rmpltcare in indeplinirea atribuliilor

2/. 
_fr."d-.* 

i1 termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor qi solu[ionarea problemelor

Capacitatea de conceplie . analizd qi sintczi

3.2. Viabilitatea soluliilor propuse Eicapacitateo d. i,rpl.rylltot. o St",riilol

3.3. Capacitatea de a lucra

iac[itrnilointreprirrseinfluerr[eaz6rezultatele

subdiviziunii/institutiei

4-C;;dr*re, coordonare gi supervizare -se rcferd la responsabilit[lile de conducere qi/sau

ioordonare a altor posturi gi la nivelul de erprimare a unor opinii/ralionamente de specialitate

itatea de coordonare a echipei

4.2. Dezvoltarea abilitalilor personalului din subordine

4.3. Competenla decizionald

4.4. Capacitatea de a delega atribu{ii

4.5. Capacitatea de control

4.6. Capacitatea de a lucra in ecliipi
ic[rii iu cadml qi/sau in afara uniti1ii, lnclude

mijloace de realizare a contunicirii, de la intcracliune personali la comuniciri telefonice SiAau scrise.

Evalueazi capacitatea de persgasiune gi negocicre asociate ou atribufiile de comunicare

alilor - misoari gradul de dificultate a

activitliilor. misura irr care persoana evaluati dcpaqeqte lirnitele cuno$tinlelor 9i experie.ngei delinute,

orecum si caoacititile lseate de imaginatie. nvcntrvitate $i intuilie in oryIcttarea sarcinilor

2.3. Creativitate gi spirit de i

- misoari ampIoarca activita{ilor conccptuale3. Conceptualizare gi responsabilitate decizionald - misoarf, amploarca actlvlElllor conccptualc

aferegte postului, libertatea de acliunc ai dccizrc asociate acestuia, proclll11 qi evalueazd impactul lor

4.1.

5. 1 . Capacitatea de a comunica, atit oral. cit Ei in scris. claritatea ide ilor, concizia in scris



asociate cu atribu{iile de comunicare alr postulg1

de indrumare
volumul qi calitatea/plenitudinea

l;rX,:r,illtlfi';1il:1, erori minime. precum Er capacitarea de realizare a acestora cur costuri mini,Te,

in conformitate cu termenele stqQl&

ffiesubnivelulstabilit.cudep6qireatermenelorStablllte'reSurSele
disponibile nu sini utilizate in modul corespunzitor. deseori comite greqeli in realizarea

in ter,',renele stabillte. in llmrtele resurselor

Sar"in,tt sint realizate poste nivolul planrficat. itr

minime. nu comite gregeh in realizarea sarcrnrlor

in termene reduse, cu exactitate. cu rcsurse



Anexa nr. 2

la Regulamentul privind modul de stabilire a sporului

pentru performanli conducStorilor subdiviziuni lor

subordonate Consiliului raional Cimiglia

FI$A DE EVALUARE

a performan{elor profesionale individuale ale personalului de conducere

Date I

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare

: Nota linall a evalulrii I

!

3. Calificativul final al evaluIrii

Unitatea bugetard

Numele qi prenumele persoanei evaluate

Funclia delinutl

Subdiviziunea structural6

Perioada evaluat6 de la: I Pind la:

Nr.

crt.

Criteriile de evaluare a performanlelor profesionale

individuale

Nota Comentarii

1 Cunoqtinle gi experienl6

) Complexitate, creativitate qi diversitate

J. C onceptualizar e qi respon sab i I itate dec izi o nal 5

4. Conducere, coordonare gi supervizare

5. Comunicare

6. Volumul, calitatea qi eficienla sarcinilor executate

Rezultate deosebite

1.

2.

1.

2.

5. DificultI{i nate in perioada evaluatl

6. Comentariile salariatului evaluat

Evaluatorul
(nume, prenume, func{ie, semnfiturl)

Data:

Semn[tura salariatului evaluat Data:



Notd informativd

la proiectul de decizie nr. 
-/- 

din
,,cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de

stabilire a sporului pentru performan{I conducitorilor

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Cimiglia"

Necesitatea elabordrii gi adoptarii proiectului de decizie intervine in scopul

implement[rii prevederilor Legii *.ilolzol8 privind sistemul unitar de salarizare in

seitorul bugetar gi, seruegte drept cdlduziLla aplicarea acesteia.

prezentul proiect-a fost elaborat intru executarea prevederilor din actul normativ

superior adoptat, precum qi in scopul ajustdrii prevederilor Regulamentului - cadru cu

priire la modul di stabitire a sporului de performan{d personalului din unitiple bugetare

aprobat prin Hotlrirea Guvernului nr. 123 | I 20 1 8.^ 
il.gulamentul privind modul de stabilire a sporului de performan{d conducltorilor

din subdiviziunile subbrdonate Consiliului raional Cimiglia stabileqte cadrul general de

organizare gi evaluare a performan{elor profesionale individuale ale personalului de

,orrd,r..r, in raport: cu cerinlele posturilor, in baza qrteriilor de evaluare, in scopul

stimul[rii individuale a personalului de a obline rezultate optime in activitate.

intru executarea prevederilor Legii rr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare

in sectorul bugetar, se propune a fi aprobate unele reglementdri, care specificd expres

modul de determinale, di stabilire, de calculare a unor prevederi, care se con{in in Hot[rirea

Guvernului nr.t23tlz1lS pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii rt:-. 27012018

privind sistemul unitar de salariiare in sectorul bugetar 9i necesitd o expunere mai

exhaustiv[ qi mai detaliatd.

Specialist principal,
Mariana Vasluianaparatul preqedintelui

2021

0,kM


