
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

 
                  DECIZIE nr. 4/ 

  din  24 noiembrie  2017 
                                                                                                       Proiect 

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

În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, întru realizarea prevederilor 
Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 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 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public”, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, examinînd nota informativă, 
Consiliul raional DECIDE: 
 
     1.  Se stabileşte perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din 
subordinea Consiliului raional, 15 decembrie 2017 – 15 februarie 2018. 
     2. Preşedintele raionului va efectua procedura de evaluare a performanţelor 
profesionale pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului 
raional: 

Secretarul Consiliului raional; 
Şeful Direcţiei finanţe. 

     3. Vicepreşedinţii raionului vor efectua procedura de evaluare a performanţelor 
profesionale pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea Consiliului raional, 
conform domeniului de activitate:  

Şeful Direcţiei învăţămînt; 
Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei; 
Şeful Direcţiei economie, construcții și politici investiționale; 
Șeful Secției cultură, turism, tineret și sport. 

     4.  Evaluatorii nominalizaţi în punctele 2 şi 3 vor evalua performanţele profesionale 
ale funcţionarilor publici nominalizaţi în conformitate cu actele legislative și normative în 
vigoare 
     5.  Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii 
preşedintele raionului (M. Popa). 

 
Preşedinte al   şedinţei                                                                              
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                                                  Nina RUSU 
 
VIZAT:                                                     
Serviciul juridic                          I. Malic             
             




