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DISPOZITIE nr. I I
din 11 februarie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului intem
privind modul de stabilire a sporului pentru
performanld a conduc6torilor subdiviziunilor
qi instituliilor din subordinea Consiliului raional,
a personalului din cadrul Aparatului preqedintelui
raionului, Serviciului j uridic

in conformitate cu prevederile art. 54 al Legii nr. 43612006 privind administralia publica locald,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art. 16 al Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de
salarizarc in sectorul bugetar, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Regulamentului-cadru cu
privire la modul de stabilire a sporului pentru performanld personalului din unitdlile bugetare,
aprobat prin Hotlrirea Guvernului nr. l23ll20l8 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.
27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare, emit prezenta DISPOZIIIE:

l. Se aprob6 Regulamentul intern privind modul de stabilire a sporului pentru performan{[ a
conducdtorilor subdiviziunilor Ei instituliilor din subordinea Consiliului raional, a personalului din
cadrul Aparatului preqedintelui raionului, Serviciului juridic, conform anexei.

2. Sporul pentru performantd a conducdtorilor subdiviziunilor qi instituliilor din subordinea
Consiliului raional, a personalului din cadrul Aparatului preEedintelui raionului, Serviciuluijuridic
se va stabili in conformitate cu prevederile prezentului Regulament qi actelor normative in vigoare.

3. Se pune in seama contabilului-qef al Aparatului preqedintelui raionului calcularea Ei achitarea
sporului pentru performanld pentru luna gestionari in baza dispoziliei preqedintelui raionului, cu
respectarea actelor normative in vigoare.

4. Se pune in sarcina conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raional cu statut de persoand
juridic6, conducdtorilor de institulii din subordinea Consiliului raional Strdqeni,
elaborarea/modificarea regulamentelor interne privind modul de stabilire a sporului pentru
performan!d, a angajalilor din subordine, inbaza actelor normative in vigoare.

5. Se abrogd dispoziliile preqedintelui raionului:
- nr. 188 din 26 decembrie 2018,,Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind modul de
stabilire a sporului pentru performanld a conducitorilor de subdiviziuni qi institulii din subordinea
Consiliului raional, a personalului din cadrul Aparatului preqedintelui raionului qi serviciilor din
subordine, Direcliei economie, construclii Ei politici investilionale, Secliei culturd, turism, tineret gi

sport, Serviciului juridic";
- nr. 03 din l1 ianuarie 2019 ,,Cu privire la modificarea qi completarea Dispoziliei preEedintelui
raionului nr. 188 din26 decembrie 2018";
- nr.75 din 25 septembrie 2020 ,,Cu privire la modificarea qi completarea Dispoziliei preEedintelui
raionului nr. 188 din26 decembrie 2018".

6.Prezenta dispozilie sI se aducd la cunoqtinfa conducdtorilor subdiviziunilor gi instituliilor din
subordinea Consiliului raional, a personalului Aparatului pregedintelui raionului, Serviciului juridic.

7. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii mi-l asum.
g. prezenta dispoffi

L
la data includerii in Registrul de stat al actelor locale.
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intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performan(i
a conducitorilor subdiviziunilor Ei institu{iilor din subordinea Consiliului raional, a

personalului din cadrul Aparatului preEedintelui raionului,
Serviciului juridic

I. Dispozifii generale

1. Regulamentul intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanfl a
conducitorilor subdiviziunilor qi institufiilor din subordinea Consiliului raional, a
personalului din cadrul Aparatului preqedintelui raionului, Serviciului juridic (in continuare
Regulament) este elaborat in conformitate prevederilor art. 16 al Legii nr. 27012018 privind
sistemul de salarizare in sectorul bugetar, Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr.
123112018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar.

2. Regulamentul determind modul qi condifiile de acordare a sporului pentru performan{d
conducdtorilor subdiviziunilor gi institutiilor din subordinea Consiliului raional, a
personalului din cadrul Aparatului preqedintelui raionului, Serviciului juridic, cu excepfia
persoanelor care defin funcfii de demnitate publicl (preqedintele qi vicepreqedinlii
raionului).

3. Sporul la salariu pentru performanfe profesionale individuale in munci poart5 caracter
stimulator gi se bazeazd, pe calitatea muncii, aportul qi profesionalismul angajatului,
obiectivitate ;i impar{ialitate ;i va contribui la exercitarea eficientd a atribu(iilor qi Ia
completarea autoritdfii publice cu personal competent.

4. Sporul se stabileqte qi se achita in funclie de aportul angajatului la obfinerea
rezultatelor.

5. in scopul stimul5rii de a obline rezultate optime la nivelul subdiviziunii respective,
preEedintele raionului, conducltorul direct al angajatului vor aprecia aportul angajatului la
oblinerea rezultatelor qi va evalua performanfele individuale a fiec6rui angajatin dependenfl
de rezultatele obfinute.

6. Sporul pentru performanfd se acordl lunar, conform performan{ei individuale obfinute,
concomitent cu salariul qi se aplica pe parcursul trimestrului curent pentru rezultatele
activitlfii desfEqurate in trimestrul precedent.

7. Califrcativul de evaluare stabilit in trimestrul IV al anului precedent se va aplica la
determinarea sporului pentru performanfd pentru lunile ianuarie - martie a anului in curs.

II. Procesul de evaluare a activitl{ii profesionale
Secfiunea I

Criteriile de evaluare
8. Prin criteriile de evaluare se apreciazd abilitdfile profesionale qi aptitudinile

necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a indeplini sarcinile debazd
qi cele suplimentare.

Regulament



9. Aprecierea aportului angajatului la oblinerea rezultatelor se va realiza in baza
urmdtoarelor criterii :

l) cunoqtin[e qi experien(E;
2) complexitate, creativitate qi diversitatea activitdlilor;
3 ) concept ualizar e qi responsabi I itate, incluziv decizionald,;

4) conducere, coordonare qi supervizare (suplimentar pentru funcfiile de conducere);
5) comunicare;
6) volumul, calitatea qi eficien(a sarcinilor executate;
7) respectarea programului de munc[;
8) respectarea prevederilor Codului de eticl qi deontologie a angajafilor din cadrul

Consiliului raional Strlqeni;
9) implicarea in activitdfile organizate qi desftgurate in cadrul Consiliului raional.

10. Se stabilesc nivelurile de manifestare a fiecdrui criteriu ( cite 4la fiecare criteriu), in
funcfie de categoria de personal din care face parte persoana evaluatd (funcfie de conducere,

func(ie de execufie), personal auxiliar ect.), orientindu-se dup[ indicatorii descriqi in anexa

nr. I la Regulamentul-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanfd

personalului din unit[file bugetare aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 123112018.

1 1. Pe baza criteriilor menfionate la pct. 9, preqedintele raionului, qeful serviciului
juridic, acordA note de la 1 (respectind nivelul minim) la 4 (respectind nivelul maxim), fdra

zecimi, nota exprimind aprecierea nivelului de manifestare a fiecdrui criteriu prevdzut in fiqa

de evaluarea a angajatului, dupd caz, conform anexelor nr.l, nr.2la prezentul Regulament.

12. Nota finald a evalu6rii reprezintd media aritmetic6 a notelor acordate pentru fiecare

criteriu.

13. Evaluatorul qi persoana evaluatd pot sd anexeze la figa de evaluare

documente/materiale relevante procesului qi rezultatelor evaludrii.

14. Se desemneazd evaluatorii dup[ cum urmeaz6:

Evaluatorul Angaiatul
PreEedintele raionului Secretarul Consiliului raional

$eful Direc{iei finan{e

$eful Direcfiei generale educalie qi

culturd

$eful Direc{iei economie qi

infrastructur[
$eful Direcfiei generale asistenfd
sociald
geful Serviciului j uridic
Directorul Bibliotecii Publice
Raionale "Mihail Sadoveanu"
Angaj af ii Aparatului preqedintelui
raionului

Seful Serviciului iuridic Aneaiatii Serviciului iuridic



Sec{iunea a 2-a

Calificativele de evaluare

15. Calificativul final al evaludrii se stabileEte pebazanotei finale, dupd cum urmeazd:

1) intre 1,00;i 1,50 - "nesatisftcdtor". Performan{a este cu mult sub standard;
2) intre 1,51 qi 2,50 - "satisfrc6tor". Performan{a este la nivelul minim al standardelor sau

pufin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanlelor care trebuie atins
de cdtre angajalii mai pufin competen{i sau lipsifi de experienla;
3) intre 2,51 gi 3,50 - "bine". Performanfa se situeazd,in limitele superioare ale standardelor
gi performanfelor realizate de cdtre ceilalfi angajafi;
4) intre 3,51 qi 4,00 - "foarte bine". Persoana meritd o apreciere specialf,, deoarece
performanfele sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor qi performanfele

celorlalfi angaja[i.

III. Metodologia de stabilire a sporului pentru performan{5

16. Valoarea alocaliilor utilizate anual pentru plata sporului pentru performanld se
formeazd din 10 o/o din suma anuall a salariilor de bazd, a angajafilor Aparatului
preqedintelui raionului, angajafilor Serviciului juridic previzutd, prevdzuta in bugetele
respective.

17. Limitarea sporului pentru performanfl la nivel de angajat se reglementeazd prin
dispozilia preqedintelui raionului.

18. PreEedintele raionului emite dispozifia privind sporul de performanfd acordat lunar
fieclrui angajat, conform modelului din anexa nr. 3 la Regulamentul-cadru cu privire la
modul de stabilire a sporului pentru performanfd personalului din unitAlile bugetare aprobat
prin Hotlrirea Guvernului nr. 123112018.

19. Salariafilor care au fost sanc{ionafi disciplinar nu li se acordd sporul pentru
performanlI pentru perioada validitd{ii sancfiunii. in cazul suspenddrii de cdtre instanfa de

judecatd a actului administrativ de sancfionare a angajatului, sporul se va acorda in modul

stabilit.

20. Personalul care nu au fost sancfionat disciplinar, dar care la evaluarea performanfelor

trimestriale a oblinut calificativele "nesatisfrcdtor" sau "satisftcdtor" nu beneficiaz6 de spor

pentru performanf 5 pentru perioada respectivd.



la Regulamentul intern cu p
de stabilire a sporului

Figa de evaluare
a performanfelor profesionale individuale ale angajatului cu func{ie p

conducere din subdiviziunile qi institufiile din subordinea Consiliului raional, din
Aparatul preqedintelui raionului, Serviciul juridic

1. Date generale

. Unitatea bugetard

j Numele qi plen-umele 1

i Err-nfio r{a+i-,,+X

evaluate

I

I

!
I*--l
I

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare
Comentarii

i.--i-ernottinie tieipeiienii---

3.-*rGileptritiiaie ;i-ilpoil;biii6ie d;;[i"ilit
4. i Conducere, coordonare gi supervizare

Comunicare

Votumut, iiiititei Ei-efi;Gni; ili;iniiof ei;cuili;

Respectarea prevederilor Codului de eticd qi deontologie
iatilor din cadrul Consiliului raional

Implicarea in activitdlile organizate qi desftEurate in
cadrul Consiliului raional

3. Calificativul final al evaludrii

-j

4. Rezultate deosebite

5. Dificult[fi intimpinate in perioada evaluatl

i 1'
i,tiL.
1........,,,"..........,.....................-,

6. Comentariile salariatului evaluat
I

I

I

I
t.................

i Evaluatorul (nume, prenume, funcjie, semndturd)

Subdiviziunea structurald

Perioada evaluatd de la: i pina la:

Nr.
crt.

Criteriile de evaluare a performantelor profesionale
individuale

Nota

2. Complexitate, creativitate gi diversitate

5.

6.

7.

8.

9.

I'
2.

Data:

Semndtura salariatului evaluat Data:



la Regulamentul intern cu
de stabilire a sporului

Fiqa de evaluare
a performan{elor profesionale individuale ale angajatului cu func{ie de

Aparatul pre$edintelui raionului, Serviciul juridic
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Perioada evaluati

r'*-'"--'
I

I
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6. Comentariile salariatului evaluat

. Date

Unitatea bugetard

Numele gi prenumele persoanei evaluate

Funcfia delinutd

Subdiviziunea structurald

2. Complexitate, creativitate gi diversitate

J.


