
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

DECIZIE nr. 1/9
din 03 martie 2022

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului raion al n . I I 17 din 2l .03 .2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire
a sporului pentru performanlb, conducdtorilor
subdiviziunilor Consiliului raional Stefan Vodd

Aferent demersului Subdiviziunii resurse umane n.51/02/1-31 din 26.01.2022.
in baza art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind

administratia publicd locald, Consiliul raional $tefan Vodd DECIDE:

1. Se modificd $i se expune in redactie nouh Regulamentului de stabilire a sporului pentru

performan!6, conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raional $tefan Vodd, aprobat prin decizia

Consiliului raional nr. 1/17 din 21.03.2019, conform anexei.

2. Controlul executarii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, pregedinte al raionului.
3. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicl pe

pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd 9i se aduce la cunoqtinJa:

Pregedintelui raionului;
Conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raional $tefan Vodd'

Pregedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Iuri Pogor

Ion furcan



la decizta

cu privire la modul de stabilire a sporului pentru perfold
conducltorilor subdiviziunilor Consiliului raional gtefad

REGULAMENT

I. DISPOZITII GENERALE
l. Prezentul Regulament stabileqte organizarea gi evaluarea performanlelor profesionale individuale
ale conducdtorilor subdiviziunilor Consiliului raio al Stefan Vodd in rapo( cu cerinlele posturilor, in
baza criteriilor de evaluare, in scopul stimuldrii individuale a personalului a" 

"'"Uf1"" 
rezultate

optime in activitate.
2. Sporul la salariu pentru performanle profesionale individuale in muncd. poartd caracter stimulator
9i se bazeazd pe calitatea muncii, aportul qi profesionalismul angajatului, obiectivitate gi
imoarlialitate, fiind stabilit gi achitat in funclie de aportul angajatului la oblinerea rezultatelor.
3. Prevederile prezentuiui Regulament se utilizeaza de cbtre unitatea bugetard pentru elaborarea
actului normativ cu caracter intern ce se va aplica tuturor conducatorilor su-bdiviziunilor Consiliului
raional $tefan vodd, cu excepjia persoanelor care delin funcfii de demnitate publicd.
4' Aprecierea aportului angajatului la objinerea rezultatelor Ei evaluarea performanlelor individuale
ale acestuia se realizeazd, de cdtre evaluator.
5' Evaluatorul este persoana care coordoneazd activitatea respectivului angajat.
6. Evaluarea performan{elor se efectueazd trimestrial.
7. Sporul p acordd lunar, conform performan{ei individuale oblinute,concomitent d pe parcursul trimestrului cuent, pentru rezultatele activitdlii
desfEqurate i
8. Prima evaluare a performanlelor angajalilor se va realiza in luna decembrie 2018. Calificativul de
evaluare stabilit in luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea sporului pentru performanta
pentru lunile decembrie 2018 - martie 201 9.

II. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE
Secfiunea I Criteriile de evaluare

9. Prin criteriile de evaluare se aprcciazd, abilitdlile profesionale $i aptitudinile
necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a indeplini sarcinile de bizd gi cele
suphmentare.
10' Aprecierea aportului salariatului la obginerea rezultatelor se realizeazd in baza urmatoarelor
criterii generale de evaluare:

1) cunottinle gi experienfd;
2) complexitate, creativitate gi diversitatea activitdlilor;
3)' conceptualizare gi responsabilitate, inclusiv decizionald;
4) conducere, coordonare qi supervizare (suplimentar pentru funcliile de conducere),
5) comunicare;
6) volumul, calitatea gi eficienla sarcinilor executate.

ll. Nivelurile de manifestare a fiecdrui criteriu (cdte 4 la fiecare criteriu), in func{ie de categoria de
personal din care face parle persoana evaluatd (funcfie de conducere), orientdndu-se dupd indicatorii
descriqi in (anexa nr. 1) la prezentul Regulament.
12.Pe baza criteriilor menlionate la pct. l0 9i 11, evaluatorul acordd note de laI (reprezenfind nivelul minim) la 4 (representhnd nivelul moxim), ffud zecimi, nota exprimdnd
aprecierea nivelului de manifestare a fiecErui criteriu prevdzut in figa de evaluare a angajatului
(anexa nr. 2) la prezentul Regulament.
13. Nota finald a evaludrii reprezintd media aritmetici a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
14' Evaluatorul gi persoana evaluatd pot sa anexeze la figa de evaluare documente/materiale relevante
procesului qi rezultatelor evaludrii.

Secfiunea a 2-a Calificativele de evaluare
15' calificativul final al evaludrii se stabilegte pe baza notei finale, dupd cum urmeazd:

1) intre 1,00 Si 1,50 - ,,nesalisfdcdtor,'. performanla este cu mult sub standard:



2) intre 1,51 gi 2,50 - ,,satisficdtor". Performanta este la nivelul minim al standardelor sau pufin
deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanlelor care
angajalii mai pulin competenli sau lipsiii de experienfd;

3) intre 2,51 Si 3,50 - ,,bine". Performanfa se situeazd in limitele
performanlelor realizare de cdtre ceilalli angajali.

4) inJrc 3,51 gi 4,00 - ,rlfoarte bine". Persoana meritd o apreciere special[,
sale se situeazi peste limitele superioare ale standardelor gi performanlelor

III. METODOLOCIA DE STABILIRE A SPORULUI
PENTRU PERFORMANTA

16. Valoarea totali planificatS./alocata pentru calcularea mijloacelor financiare aferente sporului de

performanld constituie 10% din suma anuald a salariilor de bazdla nivel de unitate bugetare.

17. Pentru calificativul ,,bine,, sporul pentru performantd constituie nu mai mult de 8% din salariul
debazd al funcfiei delinute, pentru calificativul ,,foarte bine,, - nu mai pufin de 10% qi nu mai mult
de un salariu de bazd al funcfiei definute.

18. Limitarea sporului pentru performanld la nivel de angajat se reglementeazi prin dispozilia
preEedintelui raionului.

19. Salariafilor care au fost sanclionali disciplinar nu li se acordd sporul pentru performanli
perioada sancfiunii. in cazul suspenddrii de cdtre instanla de judecatd a actului administrativ
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 obtinut calificativele ,,nesatisfbcitor" sau ,,satisfbcdtor" nu beneficiazd de spor pentru peformanld.
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