
OB

L.Ş.

[iţţail Olărescu 
Preşedintele raionului 
„ Z Z ” februarie 2022

RAPORT
privind activitatea în anul 2021 

a specialistului principal din aparatul preşedintelui
Prezentul raport se referă la activitatea desfăşurată de specialistul principal din 

cadrul aparatului preşedintelui în perioada ianuarie -  decembrie 2021, pe domeniul 
managementului resurselor umane.
Activitatea în domeniul resurselor umane presupune următoarele atribuţii de bază:

1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, 
monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal;

2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, 
desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a 
procedurilor de personal;

Numărul de unităţi, pe parcursul anului 2021, se reflecta astfel: funcţii de demnitate 
publică- 3 unităţi, funcţii publice de conducere- 9 unităţi, funcţii publice de execuţie- 22 
unităţi, personal de deservire tehnică- 14,75 unităţi, în total 48,75 unităţi.

La finele anul 2021, în baza Deciziei consiliului raional nr.06/10 din 30.11.2021 cu 
privire la organigrama şi efectivul limită ale Aparatului Preşedintelui raionului şi 
subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Cimişlia a fost completat Statul de 
personal care a fost Avizat pozitiv de către Cancelaria de Stat şi înregistrat cu nr. 20 din 18 
ianuarie 2022. Efectivul-limită de funcţii şi posturi în Consiliul raional Cimişlia constituie 
în prezent 51,75 unităţi, dintre care: funcţii de demnitate publică- 3 unităţi, funcţii publice 
de conducere- 10 unităţi, funcţii publice de execuţie- 24 unităţi, personal de deservire 
tehnică- 14,75 unităţi.

>  Ocuparea funcţiilor publice în anul 2021

Pe parcursul anului 2021 fost angajate 13 persoane, dintre care: 7 persoane au fost 
numite în funcţii publice şi 6 în posturi de deservire tehnică.

Ocuparea funcţiei publice se efectuează în temeiul Legii nr. 158/2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Procedurile de ocupare a funcţiilor de 
demnitate publică, se efectuează în baza legilor speciale, iar ocuparea altor posturi din 
cadrul autorităţii publice -  în baza Codului Muncii.



Potrivit prevederilor articolului 28 din Legea nr. 158/2008, ocuparea funcţiei publice se 
efectuează prin următoarele modalităţi:

- concurs în baza principiilor competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi 
meritelor profesionale;

- promovare într-o funcţie publică superioară celei deţinute în bază de merit, inclusiv 
în rezultatul evaluării performanţelor profesionale cu calificativul „foarte bine” sau 
două calificative „bine”;

- transfer între autorităţile publice sau subdiviziunile aceleiaşi autorităţi publice;
- detaşare;
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- asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere.

Numărul funcţiilor şi posturilor ocupate în anul 2021 sunt prezentate în figura de mai jos.

■ concurs «promovare transfer reîncadrare ■ conform Codului Muncii

Ocuparea funcţiei publice prin concurs se efectuează în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.l la Hotărârea 
Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009).

Toate funcţiile publice vacante au fost anunţate pe site-ul cariere.gov.md, pe pagina 
web oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md si în ziarul local.------------------------------------------------------------------------------------------- 9

Astfel, în anul 2021 au fost anunţate 11 funcţii vacante şi ocupate 7 funcţii:

Funcţii publice de conducere: 1 

Funcţii publice de execuţie: 6

Ocuparea funcţiei publice vacante prin promovare. Promovarea este o modalitate 
de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare celei exercitate.

Astfel, a fost promovată 1 persoană dintr-o funcţie publică de execuţie în una de conducere.

Ocuparea funcţiei publice prin transfer. în anul 2021 au fost ocupată prin transfer 
1 funcţie publică vacantă.

Pe parcursul anului au fost reîncadrate 2 persoane în funcţii publice de execuţie.

http://www.raioncimislia.md


Alte modalităţi de ocupare. Numărul de încadrări în posturi de deservire tehnică 
prin modalităţile prevăzute în Codul Muncii constituie un număr de 6 persoane pentru 
perioade determinate şi nedeterminate.

> Perioada de probă pentru funcţionarul public debutant

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008 
defineşte că funcţionar public debutant este persoana care exercită o funcţie publică pentru 
prima dată (art. 31 alin. (1)). Modul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă pentru 
funcţionarul public debutant, procedura de evaluare a activităţii acestuia, precum şi 
atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă 
sunt reflectate în Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public 
debutant (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009).

Pe parcursul anului 2021, trei angajaţi au exercitat pentru prima dată funcţia publică 
şi au fost numiţi în calitate de funcţionari publici debutanţi. Până la finele anului 2021, doi 
dintre funcţionarii publici debutanţi au fost confirmaţi în funcţie. %

Competenţele profesionale ale debutanţilor au fost dezvoltate prin activităţi de instruire. 
Astfel, au beneficiat de diverse activităţi de instruire 2 debutaţi.

> încetarea raporturilor de muncă

în anul 2021 şi-au încetat raporturile de muncă 6 persoane, dintre care 4 persoane 
au demisionat, pentru alte 2 persoane a expirat termenul contractului individual de muncă.

La data de 31.12.2021 în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor 
din subordinea Consiliului raional Cimişlia erau angajaţi efectiv 42 persoane.

> Analiza după gen şi vîrstă în consiliul raional

Numărul femeilor în toate categoriile de funcţii şi posturi din consiliul raional a 
însumat 21 persoane şi al bărbaţilor -  21 persoane, astfel femeile fiind prezente în proporţie 
de 50% din total;

Vârsta medie a funcţionarilor publici a constituit 48,5 ani.

> Semnătura electronică

în anul 2021 au fost perfectate şi transmise în termenii necesari către subiecţi ai 
declarării -  18 semnături electronice avansate calificate. Totodată au fost instruiţi şi 
ghidaţi în completarea depunerii declaraţiilor şi a intereselor personale, funcţionari publici 
şi consilieri raionali la cerere. A fost actualizat permanent Registrul electronic al subiecţilor 
declarării.

> Dezvoltarea profesională continuă

Dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici s-a realizat conform 
prevederilor cadrului normativ, din cauza Pandemiei de Covid-19, instruirile s-au 
desfăşurat preponderent la distanţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

Astfel, fiecare funcţionar public a avut posibilitatea de a beneficia de diferite 
activităţi de instruire, fără scoatere din activitate, direct de la locul de muncă.



> Răspunderea disciplinară
Pe parcursul anului 2021, nu au fost depuse sesizări către comisia de disciplină din cadrul 
consiliului raional.

>  Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor 
publici

Evaluarea performanţelor profesionale reprezintă procedura de personal prin care 
se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de 
manifestare a abilităţilor profesionale şi a caracteristicilor comportamentale de către 
funcţionarul public, în vederea aprecierii rezultatelor obţinute şi identificării necesităţilor 
de dezvoltare profesională.

în conformitate cu Dispoziţia preşedintelui nr. 258-p din 15.12.2021 a fost stabilită 
perioada de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de la 15 
decembrie 2021 până la 15 februarie 2022. Au fost evaluaţi 22 funcţionari publici din cei 
23 siîpuşi evaluării.

Procedura de evaluare a fost aplicată în termenii stabiliţi, fără abateri, 
în funcţie de calificativele de evaluare obţinute s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Funcţionari publici evaluaţi cu calificativul „Foarte bine” : 15;
Funcţionari publici evaluaţi cu calificativul „Bine” : 7;
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2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu.

4  La necesitate şi la cerere au fost consultaţi şefii subdiviziunilor interioare şi 
specialiştii aparatului preşedintelui, conducătorii direcţiilor, secţiilor şi subdiviziunilor 
fără statut de persoană juridică din subordinea consiliului raional pe probleme de personal, 
pe domenii ce ţin de: desfăşurare a perioadei de probă pentru funcţionarii publici debutanţi, 
evaluarea performanţelor profesionale, disciplina muncii.

4- Au fost examinate petiţiile cetăţenilor şi solicitările organelor abilitate pe domeniul 
resurselor umane, în special desfăşurarea concursurilor şi au fost pregătite răspunsuri la 
ele.



4» Una din cele mai importante realizări de procedură administrativă din anul 2021 a 
fost modificarea efectivului-limită al aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor din 
subordinea consiliului raional adoptat prin Decizia consiliului raional nr. 06/10 din 
30.11.2021 cu privire la organigrama şi efectivul limită ale Aparatului Preşedintelui 
raionului şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Cimişlia şi completarea 
Statul de personal care a fost Avizat pozitiv de către Cancelaria de Stat şi înregistrat cu nr. 
20 din 18 ianuarie 2022.

*4 Totodată, au fost elaborate şi transmite spre publicare în termen - 6 proiecte de 
decizii ale Consiliului raional şi 263 de Dispoziţii ale preşedintelui raionului, pe domeniul 
resurselor umane, 3 Dispoziţii ale preşedintelui raionului ce ţine de activitatea de personal 
au fost de modificate.

f  4  Trimestrial a fost organizată şi desfăşurată procedura de evaluare a performanţelor 
individuale atribuită sporului de performanţă, fiind elaborată dispoziţia cu privire Ta spor - 
lunar.

4  Au fost eliberate 2 certificate solicitate de către funcţionarii publicii, din domeniul 
de activitatea a solicitantului.

4  Au fost elaborate şi transmite Ta timp Rapoartele statistice cu privire la evidenţa 
funcţionarilor publici şi planului de instruirea funcţionarilor publici.

4  Au fost întocmite şi prezentate în termen, Direcţiei Finanţe Cimişlia, schemele de 
încadrare pe 5 unităţi bugetare.

4 Permanent se ţine evidenţa personalului şi se completează dosarele personale ale 
angajaţilor din cadrul aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor subordonate consiliului 
raional.

3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

Specialist principal, 
aparatul preşedintelui Arama Elena


