
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                 DECIZIE nr. 7/
  din     noiembrie  2021

                                                                                                      
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului 
de evaluare anuală a performanţelor profesionale
ale funcţionarilor publici de conducere                                                                   Proiect

În  scopul  bunei  organizări  şi  desfăşurări  a  procesului  de  evaluare  anuală  a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, în temeiul art. 43, art. 46 ale Legii
nr.  436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,   Legii  nr.  158/2008 cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul  funcţionarului
public,  cu  modificările  ulterioare,  în  conformitate  cu  Regulamentul  cu  privire  la
evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, anexa nr. 8 la Hotărîrea
Guvernului nr. 201/2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008
cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul  funcţionarului  public”,  examinînd  nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Preşedintele raionului va efectua evaluarea anuală a performanţelor profesionale
pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului raional:

Secretarul Consiliului raional
Şeful Direcţiei finanţe
Şeful Direcţiei generale educație și cultură
Șeful Direcției generale asistență socială 
Șeful Secţiei construcţii, urbanism şi infrastructura drumurilor cu atribuții de 
șef al Direcţiei economie și infrastructură

2. Președintele  raionului  să evalueze performanţele profesionale  ale funcţionarilor
publici de conducere nominalizaţi în prezenta decizie în conformitate cu actele normative
în vigoare.

3. Se  desemnează  responsabil  de  executarea  prevederilor  prezentei  decizii
preşedintele raionului (P. Tamaciuc).

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al  şedinţei                                                                                                      

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                             Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic                                       
Serviciul resurse umane                           



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei  „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare

anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul resurse umane.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Evaluarea anuală a 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.
Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a
performanţelor  profesionale  ale  funcţionarilor  publici  de  conducere”  a  fost  elaborat  în
scopul executării prevederilor  Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului  public,  Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.  201/2009   și  bunei
organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici de conducere.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere” prevede evaluatorul și
lista funcționarilor publici de conducere care urmează a fi evaluați. 
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesită abrogarea altor
decizii.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative,  proiectul   deciziei  „Cu  privire  la  organizarea  şi  desfăşurarea  procesului  de
evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere” a fost
avizat de către Serviciul juridic, Serviciul resurse umane, secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa decizională,  secţiunea Consultări  publice
ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În  temeiul  art.  37  din  Legea  nr.  100/2017  cu  privire  la  actele  normative  a  fost  expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Structura și
conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

  
  Serviciul resurse umane                                                                  


