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RepublicaX4oldova

Raionul Staqeni

PRIMARIA rnUN. STITASENI

DISPOZITIE nr. 268

ditr 27 decemb e 2018

Cu privire la aprobarea Regula$entului intem
privind modul de stabilire a sporului penfu
perfomantd personalului din cadrul
Primtuiei mun. Staqeni

in conformitate au prevededle etrt.32 d Lelii nr.436-XV1 din 28 decembrie 2006 privind

administratia pubtcA locali, cu modificirile $ completdrile ulterioarc, axt.16 al Legii ru 270 din
23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, Regulamentului -
cadru cu privire Ia modul de stabilire a sporului pentru peformanli personalului din unitnfle
bugetare, aprobat prin Hottuirea Guvemului nr'1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea ltr
aplicare a prevederilot Legii N.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in seatorul

bugetar", emit prezenta DISPOZIJIE:

1. Se aprobA Regulamentul intem pdvind modul de stabilire a sporului pentru performanld

personalului din cadrul Primtuiei mun. Strageni, conform anexei, pafte integanta a dispozifiei.

2. Sporul pentru perfonnanli se va stabili personalului din cadrul Pdmdriei ir conformitate

cu prevederile prezentului Regulament, cu rcspectarea actglor normative in vigoare

3. Se pune in sarcina specialistului pertru planificaxe (Rodideal Tatiana) calcularea

mijloacelor finarciare aJerent9 sporului de perfomanli in m6rime de 10o% din suma anuala a

salariilor de bazd la nivel de unitate.

4. Contabilul pentru saladzare va efectua calculul Ei achitarea sporului de pefomatrle

acordat lular fiecirui angajat, concomitent cu salariul de baza conform dispozitiei pdmarului' in

urma realizlrii procesului de evaluare a activitalii profesionale .

5. Prezenta dispozi,tie sa se aduca la cuno$iola personalului Primdriei mun. Std$eni'

6. Contolul asupra executdrii prezentei dispozilii mi-l asum.

Valentina Casiar
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cembrie 2018

Regulamentul intern
privind modul de stabilire a sporului pentru performan{i

personalului din cadrul Primiriei mun. Strigeni

I. Dispozitii generale

I . Regulamentul intem privind modul de stabilire a sporului pentru performanld
personalului din cadn.rl Primdriei mun. StrdEeni (in continuare Regulament) este

elaborat conform prevederilor art.16 al Legii m.270 dtn 23 noiembrie 2018 privind
sistemul de salarizare in sectorul bugetar, Hotdririi Guvemului Republicii Moldova
nr.1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr.27Q/ 2078 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplicd tuturor angajalilor din cadrul
Primdriei mun. Strdqeni, cu exceplia persoanelor cu funclii de dermitate publica.

3. Sporul la salariu penhu performanle profesionale individuale in muncd poart6
caracter stimulator qi se bazeazi pe calitatea muncii, aportul qi profesionalismul
angajatului, obiectivitate, imparlialitate, fiind stabilit qi se achitat in funclie de aportul
angajatului la oblinerea rezultatelor.

4.Aprecierea aportului angajatului la oblinerea rezultatelor qi evaluarea
perfomanlelor individuale a fiecfuui angajat se realizeazd de citre primar in calitate
de evaluator.

5. Sporul pentru performanlS se acordd lunar, conform performanlei individuale
oblinute, concomitent cu salariul Ei se aplici pe parcursul trimestrului curent pentm
rezultalele aclivit6!ii desfh5urate in uimesn'ul precedent.

6. Prima evaluare a performanfelor angajalilor se va realiza in luna decembrie
2018. Calificatilul de evaluare stabilit in luna decembrie se va aplica la determinarea
sporului pentm perfomanld pennx lunile decembrie 2018- martie 2019.



II. Procesul de evaluare a actiYitilii profesionale
Secliunea I

Criteriile de evaluare

7. Prin criteriile de evaluare se apreciazd abilit6li1e profesionale qi aptitudinile

necesare/caxacteristicile compofiamentale ale angajatului pentru a indeplini sarcinile

de baz6 gi cele suplimentare.

8. Aprecierea aportului salariatului la oblinerea rezultatelor se va realiza in baza

uffnetoarelor criterii de evaluare:
1) cunoqtinle 9i experienF;
2) complexitate, creativitate 9i diversitatea activitelilor;

3.; asumarea resPonsabilitdlii:
4j paticiparea la elaborarea qi implementareapoliticilor locale.;

5) 
-execuiarea 

in termen qi calitativ a deciziilor 9i dispozi{iilor APL locale in

problemeie ce lin de domeniul sdu de activitate;

6) comunicare;
7j volumul, calitatea 9i eficienla sarcinilor executate confom atdbuliilor de

serviciu prevdzute in figa postului gi cele incredinlate de primar; 
.

8) examinarea cei"rilo. gi petiliilor persoanelor fizice.-qi juridice in domeniul

activitilii sale de serviciu in confomitate cu prevederile Legii cu privire la

petilionare, manifestind obiectivitate gi impa4ialitate;

9) respectarea programulul de munca;

16) r;spectare; pievederilor Codului de eticd qi deontologie a angajalilor din

cadrul Primdriei;
11) implicarea in activitdfile organizate 9i desfigurate de cdtre autontatea

publici local6

9. Nivelurile de manilestare a fiecdrui criteriu se elaboreazd de cAtre pnmar' care

stabileqte ( cite 4 la fiecare criteriu), in funclie de categoria de personal din care face

parte persoana evaluati (func1ie de conducere, funclie de execulie' personal auxiliar)'

confom indicatorilor descrigi in anexa nr'1 la Regulamentul -cadru cu privire la

modul de stabilire a sporului pentru perfonnanid individual6 personalului din unitSlile

bugetare, aprobat prin Hoterirea Guvemului nr '123112018'

10. Pe baza criteliilor menfionate lapct 8, primarul acordd note de la 1Ia4' frrd

zecimi, nota exprimind aprecierea nivelului de manifestare a fiecirui criteriu prevezut

in fisa de 
"uuluu." 

u angajatului, confom anexei nt. 2 la Regulamentul-cadru sus-

menlronat.

I 1. Nota finali a evaludrii reprezintd media aritmetici a notelor acoldate pentrll

fiecare criteriu.



12. Evaluatorul/primarul/ qi persoana evaluatd pot si anexeze la fiqa de evaluare

documente/materiale relevante procesului qi rezultatelor evaluerii'

III. Metoilologia de stabilire a sporului pentru performanli

Secfiunea a 2-a

Calificativele de evaluare

13.Calificatilulfrnalalevaludriisestabileqtepebazanoteifinale,dupdcum
urmeazS:

1) intre 1,00 qi 1,50 - "nesatisfbcetor" Pefomanta este cu mult sub standard;

Zj int " t,St qi 2,50 - "satislicator" Performanla este la nivelul minim al

slandardelor sau pulin deasupra lor' Acesta este nivelul minim acceptabil al

performanlelor care trebuie atins de cetre angajatii mai pulin competenli sau lipsiti de

experienl6;

3) intre 2,51 9i 3,50 - "bine". Performanla se situeaze in limitele superioare ale

standardelor qi performanlelor realizate de cefe ceila\i angajali;

4)intre 3,51 ;i 4,00 - "foarte bine". Persoana meritd o apreciere speciald' deoarece

performanlele sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor qi

oerformanlele celorlal{i angajaJi.

14. Valoarea totalS planificatd/alocat6

aferente sporului de performanla constituie

bazi la nivel de unitate.

Dentnl calcularea mijloacelor financiare

10 % din suma anuali a salariilor de

15. Primarul emite dispoziJia privind sporul de performanli acordat lunar fiecdrui

argajal.

16. Sporul pentru performanfd nu se acordd angajalilor' care pe parcursul

perioadei de gestiune, au desfbqurat o activitate de serviciu necorespunzAtoare orl au

fost sancliona{i disciplinar. in cazul suspenddrii de c6tre instanla de judecate a actului

administrativ de sanclionare a angajatului, sporul se va acorda in modul stabilit'

17. Personalul care nu a fost sanclionat disciplinar' dar care la evaluarea

performanlelor trimestriale a oblinut calificativele "nesatislbcdtor" sau "satisfEcdbr"

nu beneficiaz6 de spor pentru performarl6'


