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DECIZIE nr. 5-6 

                                           din 06 decembrie 2018 

        

     Cu privire la evaluarea 

 performanţelor profesionale  
 

  În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006, art.36, punctul (2), lit.e) din 

Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării 

desfăşurării evaluării performanţelor profesionale a funcţionarilor publici Consiliul 

raional DECIDE: 
 

I.. Se pune în sarcina preşedintelui raionului, dna Svetlana Rotundu, efectuarea   

evaluării performanţelor  profesionale ale secretarului Consiliului raional Şoldăneşti, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

II. Evaluarea performanţelor profesionale ale şefilor de subdiviziuni numiţi de către 

Consiliul raional, vor fi efectuate de către preşedintele raionului, vicepreşedintele 

raionului, potrivit structurii organizatorice a Consiliului raional Şoldăneşti. 

III. Perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici va fi cuprinsă între 15 

decembrie curent şi 15 februarie 2019. 

IV. Rezultatele evaluării ale secretarului consiliului raional şi ale şefilor de 

subdiviziuni numiţi de către consiliul raional vor fi aduse  spre cunoştinţa 

consilierilor raionali pe parcursul I trimestru  al anului 2019. 

V. Se recomandă  autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I: 

 5.1 Organizarea desfăşurării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale 

ale funcţionarilor publici din subordine, conform legislaţiei în vigoare şi 

recomandărilor metodologice; 

    5.2  Să remită Preşedintelui raionului  nota informativă cu rezultatele desfăşurării 

procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din 

cadrul autorităţilor administraţiei publice de nivelul I, pînă la data de 20.02.2019. 

 

Secretarul   

 Consiliului   raional                                                                              L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                             V.Coreţchi 

Specialist principal în probleme resurse umane                                  N.Leşanu 

 

 

 

 



 

Nota informativă 

la proiectul de decizie  

 „Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale”        

 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 
   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea 

resurse umane.       

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi 

finalităţile urmărite  

 Prezentul proiect de decizie „Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale” 

a fost elaborat  în temeiul art.36 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici aprobat prin HG 

nr.697 din 05.08.2010. 

Proiectul Deciziei prevede evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului 

Consiliului raional de către preşedintele raionului, în baza deciziei CR. 

 Scopul de bază a proiectului de decizie vizează  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 indentificării necesităţilor de dezvoltare profesională şi care se aplică 

fiecărui funcţionar public, cu particularităţile prevăzute în Legea sus-menţionată. 

 Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public 

se iua în considerare la luarea deciziilor: 

 Cu privire la avansarea, menţinerea sau retrogradarea în trepte de salarizare; 

 Cu privire la conferirea unui grad de calificare superior; 

 Cu privire la promovarea într-o funcţie publică superioară; 

Cu privire la destituirea din funcţia publică. 

 III. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
 Elaborarea proiectului  de decizie are grad de compatibilitate  ce ține de legislația 

similară existentă  în  statele membre ale Uniunii  Europene 

IV.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public se ia în 

considerare la luarea deciziilor: 



 Cu privire la avansarea, menţinerea sau retrogradarea în trepte de salarizare; 

 Cu privire la conferirea unui grad de calificare superior; 

 Cu privire la promovarea într-o funcţie publică superioară; 

 Cu privire la destituirea din funcţia publică. 

V. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate. 

VI.. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Încetarea deciziei adopate din dicembrie 2017 „Cu privire la evaluarea 

performanţelor profesionale”. 

VII.. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional secretarul consiliului raional a plasat proiectul 

pe pagina web a Consiliului raional www.soldanesti.md la directoriul 

Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.  

VIII. Constatările expertizei juridice 

 În temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la 

actele normative  a fost supus expertizei juridice de către specialistul principal în 

probleme juridice, aparatul preşedintelui, are  aviz pozitiv, fără obiecţii şi 

propuneri. 

 

Specialist principal                                         N.Leşanu 

   

 

 


