
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  Nr. P $ l A P

din 3 0  -Ui m B  2021 

cu privire Ia promovarea în funcţie publică

în conformitate cu:

- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

- art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

- arţ, 44 alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) -  (4) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public;

- art. 25 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Având în considerare obţinerea calificativului “Foarte bine” la evaluarea 

performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici pentru anul 2020 şi în baza acordului 

scris, Consiliul raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se promovează dna Răcilă Olesea în funcţia de şef direcţie, Direcţia Finanţe Cimişlia, 

începînd cu data de 01 iulie 2021.

2. Se atr ibuie dnei Răcilă Olesea începînd cu 1 iulie 2021:

- treapta de salarizare -  III, clasa de salarizare -  93, coeficientul de salarizare -  6,85;

- se stabileşte sporul lunar pentru gradul profesional „consilier de stat de clasa a I-a”.

3. Contabilitate Direcţiei Finanţe Cimişlia va efectua remunerarea muncii angajatului 

conform actelor legislative şi normative în vigoare.

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului.

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:

- Vicepreşedinţilor raionului;

- Direcţiei Finanţe Cimişlia;

- Direcţiei învăţământ General Cimişlia;

- Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;

- Secţiei Cultură, Tineret şi- Sport;

- Persoanei vizate;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raionclmislia.md.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raionclmislia.md


Coordonat:

Vicepreşedinte al raionului 

Avizat:

Secretând consiliului

Specialist principal. Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Şef, Secţia Administraţie Publică

Ia proiectul de decizie nr. £%££>din 60 ju n z c -  2021 

cu privire la promovarea în funcţie publică

Proiectul deciziei „Cu privire la promovarea în funcţie publică” a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală şi art. 44 alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) -  (4) Legea nr. 

158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Potrivit art. 45 ”(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin 

ocuparea unei funcţii publice superioare celei exercitate. (2) Promovarea funcţionarului 

public intr-o funcţie publică superioară se face în bază de merit. (3) Promovarea 

funcţionarului public se efectuează în temeiul actului administrativ corespunzător de 

numire emis de către conducătorul autorităţii publice respective, având acordul scris al 

funcţionarului public. (4) Poate f i  promovat într-o funcţie publică superioară funcţionarul 

public care a obţinut în urma evaluării performanţelor profesionale calificativul „foarte 

bine” la ultima evaluare anuală sau calificativul „bine” la ultimele 2 evaluări anuale şi 

care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27. ”

Având în vedere că, dna Răcilă Olesea este angajată în cadrul Direcţiei Finanţe 

Cimişlia din 2012 în funcţia de specialist în Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului, 

ulterior fiind promovată în funcţia de şef secţie, Secţia Elaborarea şi Administrarea 

Bugetului, astfel în această perioadă de activitate a manifestat un nivel înalt de cunoştinţe 

şi abilităţi profesionale necesare exercitării eficiente a sarcinilor şi atribuţiilor. în procesul 

de îndeplinire a sarcinilor şi realizarea obiectivelor dna Răcilă Olesea a demonstrat 

exactitate şi responsabilitate.

Ca urmare a celor expuse, se propune Consiliului Raional Cimişlia aprobarea 

prezentului proiect de decizie în sensul formulat, ca efect al căruia, va avea loc promovarea 

dnei Răcilă Olesea în funcţia de şef direcţie, Direcţia Finanţe Cimişlia.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional proiectul de decizie dat a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional 

Cimişlia wvvw.raionclmisiia.md.

Vădim Torgai

Gheorghe Netedu 

Viorica Ciuntu

Mariana Vasluian

Notă informativă

Şef, Secţie Administraţie Publică Mariana Vasluian


