
RE,PUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONUI,UI $TEFAN VODA

DrspozrTrn nr. 09- Q/
din,, y'Y ,, i,a.nu,azrplotg

Cu privire la aprobarea Regulamentului
de stabilire a sporului pentru performantd,
personalului aparatului preqedintelui raionului $tefan Vod[

in scopul executdrii prevederilor Legii m.270 din23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar qi HotdrArii Guvemului nr. l23I din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.
Inbaza art. 54 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraJia publicd locald,

pregedintele raionului $tefan Vodd DISPUNE:

1. Se aprobd Regulamentul de stabilire a sporului pentru performanfd, personalului aparatului
preqedintelui raionului $tefan Vod6, in continuare Regulament, conform anexei.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplicd din data de 01 decembrie 2018.
3. Controlul executdrii prezentei dispozilii imi asum.
4. P rezenta dispozi{ie se comunicd:

Oficiului teritorial C6uqeni al Cancelariei de Stat;
Personalului aparatului preqedintelui raionului $tefan VodS;
Prin publicare pe pagina web qi Monitorul Oficial al Consiliului raional $tefan Vod6.

Freqedinte al raionului Nicolae Molozea

A vizat: Spe$alist principal. Subtlir iziuneajuridictr

R" Qlolta^

fr"

L. Banari



nexa
Vodd

Lj_Q/3

cu privire la modul de stabilire a sporului pentru perfo
personalului aparatului preqedintelui raionului $tefan VodI

I. DISPOZITII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileqte cadrul general de orgarizare gi evaluare a performanfelor

profesionale individuale ale personalului aparatului preqedintelui raionului $tefan Vodd in raport cu
cerinlele posturilor, inbaza criteriilor de evaluare, in scopul stimuldrii individuale a personalului de a
obline rczttltate optime in activitate.

2. Sporul la salariu pentru performanfe profesionale individuale in muncd poartd caracter stimulator
qi se bazeazd pe calitatea muncii, aportul gi profesionalismul angajatului, obiectivitate qi imparlialitate,
fiind stabilit gi achitat in funclie de aportul angajatului la oblinerea rezultatelor.

3. Prevederile prezentului Regulament se utilizeazd de cdtre unitatea bugetard pentru elaborarea
actului normativ cu caracter intem ce se va aplica tuturor angajalilor din cadrul aparatului preqedintelui
raionului $tefan Vodd, cu excepfia persoanelor care delin funclii de demnitate public6.

4. Aprecierea aportului angajatului la oblinerearczultatelor gi evaluarea performanlelor individuale
ale acestuia serealizeazi de cdtre evaluator.

5. Evaluatorul este persoana din cadrul unitdlii bugetare care are atribulii de conducere a
subdiviziunilor/institufiei in cadrul cdreia igi.desftgoar[ activitatea angajatul sau, dupd, caz, care
co ordoneazi activitatea re specti'vului angaj at.

6. Evaluarea performan(elor se efectueazd trimestrial.
7. Sporul pentru performanfd se acordd lunar, conform performanlei individuale obfinute,

concomitent cu salariul qi se aplicd pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activitdtii
desfrgurate in trimestrul precedent.

8. Prima evaluare a performanfelor angaja{ilor se varcalizain luna decembrie 2018. Calificativul de
evaluare stabilit in luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea sporului pentru performanld
pentru lunile decembrie 2018 - martie 2A19.

II. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITAIIT
PROFESIONALE

Secfiunea I
Criteriile de evaluare

9. Prin criteriile de evaluare se apreciazd" abilitdlile profesionale gi aptitudinile
necesare/caracteristicile comportamentale aIe angajatului pentru a indeplini sarcinile debazd, gi cele
suplimentare.

10. Aprecierea aportului salariatului la oblinerea rezultatelor se realizeazd in baza urmitoarelor
criterii generale de evaluare:

1) cunoqtinfe gi experienfd;
2) complexitate, creativitate gi diversitatea activitdfilor;
3) conceptualizarc qiresponsabilitate, inclusiv decizionald;
4) conducere, coordonare gi supervizare (suplimentar pentru funcliile de conducere);
5) comunicare;
6) volumul, calitatea qi eficienla sarcinilor executate.

11. Nivelurile de manifestare a fiecdrui criteriu (cdte 4la fiecare criteriu), in funclie de categoria
de personal din care face parte persoana evaluatd (firnclie de conducere, funclie de execulie,
personal auxiliar etc.), orientdndu-se dupd indicatorii descriqiin(anexa nr. 1) la
prezentul Regulament.

12. Pebaza criteiilor menlionate la pct. 10 qi 1 1, evaluatorul acordd note de la I
(reprezentdnd nivelul minr.m) la 4 (reprezentfrnd nivelul maxim), fhrd zecimi, nota exprimdnd

la dispozilia 
1
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aprecierea nivelului de manifestarc a fiecdrui criteriu prevdzut in figa de evaluare a angajatului
(anexa nr. 2) la prezentul Regulament.

13. Nota finald a evaludrii reprezintd media aritmeticd a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
14. Evaluatorul qi persoana evaluatd pot sd anexeze la fiqa de evaluare documente/materiale

relevante procesului qi rezultatelor evaludrii.

Sec{iunea a 2-a
Calificativele de evaluare

15. Calificativul final al evaludrii se stabilegte pebaza notei finale, dupd cum urmeazS:
1) intre 1,00 gi 1,50 - ,,nesatisfdcdtor". P.erformanJa este cu mult sub standard;

2) intre 1,51 Si 2,50 - ,,satifficdtor'1 Performan{a este la nivelul minim al standardelor sau pulin
deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanfelor care trebuie atins gi de cdtre

angaja[ii mai pu{in competenli sau lipsili de experienfd;
3) intre 2,51 gi 3,50 - ,rbine". Performanfa se situeazd in limitele superioare ale standardelor qi

performanlelor realizate de cdtre ceilalli angajali. Sporul de performantd va constitui 8% din salariul
de bazd al angajatului evaluat.

4) intre 3,51 gi 4100 - ,;foarte bine". Persoana meritd o apreciere speciald, deoarece performanfele
sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor gi performanfelor celorlalli angaja[i.

Sporul de performanldva constitui 10% din salariul de bazd al angajatului evaluat.

III. METODOLOGIA DE STABILIRE A SPORULUI
PENTRU PERFORMANTA

16. Valoarea totald planificatd/alocatdpentru calcularea mijloacelor financiare aferente sporului de

performanld constituie l0o/o din suma anuald a salariilor debazd" la nivel de unitate bugetard.
lT.Limitarea sporului pentru performan{d la nivel de angajat se reglementeazd prin dispozifia

preEedintelui raionului.
18. Preqedintele raionului emite o dispozilie privind sporul de performanld acordat lunar fiecdrui

angqat, conform (anexa nr.3) laprezentul Regulament.
19. Salariafilor care au fost sanclionali disciplinar nu 1i se acordd sporul pentru performantd pe

perioada 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 a fost sanclionat disciplinar, dar care la evaluarea performanlelor trimestriale

a oblinut calificativele ,,nesatisfbcdtor" sau ,,satisfbcdtor" nu beneficiazd, de spor pentru performanfd.



Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la modul
de stabilire a sporului pentru performanfd

DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE,
$I A MODULUI DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

Indicatorii principali care vor fi luali in calcul la nivelul de manifestarc a criteriilor de evaluare, in
cu cerinfele postului celui evaluat. sAnt:

Competenfe profesionale - ugurinla de a selecta qi a utiliza adecvat cunoqtinfele gi abilitafile in
vederea rezolvlrii cu succes a unor situatii

ncadrarea in termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor gi solufionarea problemelor

Capacitatea de conceptie, analizd gi sintezd

3.3. Capacitatea de a lucra inde

A') Dezvoltarea abilit[filor personalului din subordine

4.3. Competenla decizionald

Capacitatea de control

. Yglurn
ia*elnilor
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Sarcinile sdnt indeplinite sub nivelul stabilit, cu depbgirea termenelor stabilite, resursele disponibile
nu sdnt utilizate in modul zltor, deseori comite i in realizarea sarcinilor

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire a sporului pentru performanfd

Fiqi de evaluare a performanfelor profesionale individuale
ale angajatului din aparatul presedintelui raionului $tefan Vod[

1. Date generale

Unitatea busetard : Consiliul raional $tefan Vodd
Numglgqi-p1e-.numele.p_g1s-o_ane!-eyalu_ate

Funclia delinutd
Subdiviziunea structurald
Perioada evaluatd

Apuritui piefedinielui raionut ui $tei;;
de la: : pdnS la:

Vodd i

Sarcinile sdnt indeplinite in cuantumul planificat, in termenele stabilite, in limitele resurselor
disponibi le. uneori face sreseli in realizarea sarcinilor
Sarcinile sAnt realizate peste nivelul planificat, in termene reduse, cu exactitate, cu resurse minime, nu
comite greseli in realizarea sarcinilor

2, Aplecier
Nr. . Criteriile de evaluare a performanfelor profesionale individuale 

i
Nota I Comentarii
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16.

Cuno qtinJe_ gi experienf6
C ompf exitate, cr.eSJivitate gi dlversitate
C-onceptua,l!-zaleqire-sp_o_nsab!1!@ledeclzionatd

Conduce.le, cgordonare_ gi su-pervizare

Comunicare
Volumul. calitatea si eficienta sarcinilor executate

3, CalificativuJfinal

4. Rezultate deosebite

al evaludrii

I
I.

)

r.
.,

5, D ifi gultnJi inggpinate jn p_eri oad a evaluatd

6. Comentariile salariatului evaluat

Euiiuutoiui (r;*.;pienume, i""ciie j semniturd) Data:

Semndturi ;itiitati;i evaiuif (n"m;,"piil;d) Gmdiliti D;;il;:
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Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul

de stabilire a sporului pentru performanfd

Model de act administrativ
emis de citre conducitorul unititii bugetare

REPUBLICA MOLDOVA
PRE$BDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZIT"IE nr.
din

Cu privire la stabilirea
sporului pentru performanfd

in temeiul art. 16 din Legii nr.270 din 23.1 1.2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugetar qi Hotdrdrii Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.

Inbaza art. 54 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd local6,
pregedintele raionului gtefan Vodd DISPUNE:

1. A achita
luna

W

sporul pentru performanld personalului aparatului preqedintelui raionului, pentru
anul _ in sumi totald de lei.

2.ListanominalS, calificativul final gi'sporul pentru fiecare angajat se anexeazd.
3. Valoarea totald a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanld de la

Yo din valoareainceputul anului constituie lei, ceea ce reprezint[
mijloacelor bdnepti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanfd.
4. Contabilul-qef al aparatului preqedintelui raionului va efectua toate calculele qi achitdrile financiare
conform prevederilor legislaliei in vigoare.
5. Controlul executdrii prezentei dispozilii imi asum.
6.Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinfd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Angaj alilor subdiviziunii.

Preqedinte al raionului


