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DECIZIE nr.   1-19 

 

                     din 29 martie 2019 

 

Cu privire la conferirea gradului de 

 calificare unui funcţionar  public 

 

 

  În temeiul art.43 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, în conformitate  cu prevederile alin. (3) art. 33  din 

Legea nr.158-XVI din 04.07.08 “Cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public”, fişele de evaluare ale funcţionarului public, notei informative,  

Consiliul Raional DECIDE 

 

I.Se conferă gradul de calificare imediat superior funcţionarului public de 

conducere din subordinea consiliului raional după cum urmează: 

 

 consilier de stat clasa a I-a – dlui Rusu Vladimir, şef direcţie asistență 

socială și protecție a familiei și copilului. 

 

II.Contabilul-şef al direcției nominalizate va ţine cont de stipulările prezentei 

decizii la calcularea sporului la salariu angajatului vizat începînd cu 21 martie 

2019. 

 

III.Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie preşedintelui raionului, dna 

Rotundu Svetlana. 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                 L.Vidraşco 
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Nota informativa  

 

la proiectul  deciziei „Cu privire la conferirea gradului de calificare unui 

funcționar public” 

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

proiectului 
   Consiliul Raional Șoldănești, aparatul președintelui raionului, subdiviziunea resurse 

umane. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi 

finalităţile urmărite  

În conformitate  cu prevederile alin (3) art. 33  din Legea  nr.158/2008, 

conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a 

obţinut cel puţin calificativul de evaluare “bine” la 3 evaluări şi obţinerii 

calificativului de evaluare “foarte bine” la ultimele 2 evaluări, funcţionarului public i 

se poate conferi un grad de calificare ce îl depăşeşte pe cel  anterior cu un grad 

(alin.4)  art.33 din Legea nr.158/2008). 

3. 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. 

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 În rezultatul evaluării anuale ale funcţionarului public pentru anii 2017 - 2018 

se propune de a se conferi gradul  de calificare imediat superior funcţionarului public. 

 

1. Dl Rusu Vladimir, șef DASPFC a obţinut următoarele rezultate: 

 

 anul  2017 – calificativul “ foarte bine” 

 

 anul  2018 – calificativul “foarte bine” 

 5. Fundamentarea economico-financiară 

  Ce ține de fundamentarea economico-financiară  în fondul de salarizare 

a direcției nominalizate sînt preconizate surse financiare. 

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

Conferirea  gradului  de calificare imediat superior funcţionarilor publici 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

        Secretarul Consiliului raional Șoldănești va asigura   consultarea publică a 

proiectului de decizie pe pag.web www.soldanesti.md , rubrica Transparenţă 

decizională, secţiunea Consultări publice. 

 

Specialist principal în probleme resurse umane, N.Leşanu 
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