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I. DisPozi{ii generale

L modul de stabilire a sporului pentru

rul primdriei Zubreqti(in continuare

ederilor art. 16 al Legii nr' 270 din 23

ilarizare in sectorul bugetar, Hotdr0rii

Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din t2 decembrie 2018 pentru punerea

in aplicare a prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarrzarc

in sectorul bugetar.

2. Regulamentul determind modul Ei condiliil:9t acordare a sporului pentru

performanlb a personalului din cadrul primdriei Zubregti

3. Sporul la salariu pentru performanle profesionale individuale in munc6poartd

caracter stimulator gi se bazeazdp. .uiitutea muncii, aportul ;i.profesionalismul

angajatului, obiectivitate, impa4ialitate qi va contribui la exercitarea eficientd a

uitlUqiifor qi la completarea autoritd{ii publice cu personal competent'

4. Sporul se stabileqte qi se achita in funclie de aportul angajatului la oblinerea

rezultatelor.

i lunar, conform performanlei individuale

lic[ pe parcursul trimestrului curent pentru

:strul Precedent.

7. Primaevaluare a performanlelor angajalilor se va tealizain luna decembrie

2018. calificativul de evaluare stabilit inluna decembrie se va aplicala

determinarea sporului pentru performanla pentru lunile decembrie 2018- martie

2019.

II. Procesul de evaluare a activiti{ii profesionale

Sec{iunea I



Criteriile de evaluare

g. prin criteriile de evaluare se apreciazd abtlitalile profesionale qi aptitudinile

necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a indeplini

sarcinile debazd qi cele suplimentare'
9. Aprecierea aportuiui func1ionarului public la oblinerea rczultatelor se va

r ealiza in b aza urmdto arel or criteri i :

1) cunoqtinle 9i exPerienld;
2 j complexitate, creativitate qi diversitatea activitdlilor;

3 ) asumarea responsabilitalii;
4) comuntcare;
5) volumul, calitatea qi eficienla sarcinilor executate;

6) respectarea programului de muncd in primSrie;

7) respectarea pr&ederilor Codului de eticd qi deontologie a angajatilor din

cadrul primdriei ZubreEtt;
8) implicarea in activitilile

Zubregti.

organtzate qi desfbqurate in cadrul primbriei

10. Nivelurile de manifestare a fiecdrui criteriu se elaboreazd de pnmar' care

stabileqte cdte 4la fiecare criteriu, in funclie de categoria de personal din care face

parte persoana evaluatd: funclie de conducere, funclie de execulie, personal

auxiliar, orientandu-se dupd indicatorii descriqi in anexa nr' 1 la Regulament -

cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanla individuald

personalului din unit61ile bugetare aprobat prin Hotdrdrea Guvernului 
'

nr.l23Il20t8.

11. Pe baza criteriilor menfionate la pct. 9, primarul acorda note de la 1' la 4'

frrd zecimi, nota exprimand aprecierea nivelului de manifestare a fiecarui criteriu

prevdzutin f,rga de evaluare a angajatului, conform anexei t'r.2la Regulamentul-

cadru menlionat in Punctul 11.

12. Nota final6 a evaludrii reprezintd media aritmeticb a notelor acordate pentru

f,recare criteriu.

13. Evaluatorul qi pelsoana evaluatd pot sd anexeze Ia fisa de evaluare

document e I materiale re 1 evante pro c e sului qi r ezultatelor evalufirii'

Secfiunea a 2-a

Calificativele de evaluare

final al evaludrii se stabileqte pe bazanotei finale, dupd cum

1.50 - "nesatisfrcdtor". Performanla este cu mult sub standard;

se elaboreazddeprimar,

14. Calificativul

urmeazd":

1) intre 1,00 qi



2) intre 1,51 qi 2,50 - "satisfrc5tor". Perforcnanla este la nivelul minim al
standardelor sau pufin deasupra 1or. Acesta este nivelul minim acceptabil al
performanlelor care trebuie atins de cdtre angqalii mai pulin competenli sau lipsili
de experienlb;

3) intre 2,51 qi 3,50 - "bine". Performanla se situeazdin limitele superioare ale
standardelor Ei performanlelor realizate de cdtre ceilal1i angajali;

4) intre 3,51 Ei 4,00 - "foarte bine". Persoana meritd o apreciere speciala,
deoarece performanfele sale se situeazd,peste limitele superioare ale standardelor Ei
p erformanle 1 e ce I orlalli angaj a!i.

rII. Metodologia de stabilire a sporului pentru performan{i

15. Valoarea alocaliilor utilizate anual pentru plata sporului pentru performanld
se formeazd, din l0 % din suma anuald, a salariilor debazd a angaja[ilor prevdzutd,
in registrul de evidenld, a funcfiilor qi in schema de incadrare a primdriei.

16. Limitarea sporului pentru performanld la nivel de angajat se reglementeazd
prin di spo zilia primarului.

17. Primarul emite dispozilia privind sporul de performanld, acordat lunar
fiecdrui angajat, confotm modelului din anexa nr. 3 la Regulamentul-cadru
menfionat in punctul 11.

18. Sporul pentru performanld nu se acordd angalalilor, care pe pur.rrr.rl
perioadei de gestiune, au desfrqurat o activitate de serviciu necorespunzdtoare ori
au fost sancfiona{i disciplinar. in cazul suspenddrii de cdtre instanla de judecat6 a
actului administrativ de sanclionare a funcfionarului, sporul se va acorda in modul
stabilit in prezentul Regulament.

19. Personalul primdriei care nu au fost sanclionat disciplinar, dar carc la
evaluarea performantelor trimestriale a oblinut calificativele "nesatisfdcdtor" sau
"satisfbcdtor" nu beneficiazd de spor pentru performan!d,.



Anexd
la Decizia CL

nr.9ll din 26 decembrie 2018

REGULAMENT

cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime in muncd

pentru stabilirea treptelor de salarizare

l.Prezentul Regulament dispune procedura de determinare a perioadei de
vechime in muncd pentru stabilirea treptei de salarizare corespunzdtoare vechimii
in munc6, in funcliile categoriilor de angajati din sectorul bugetar.

2.La determinarea perioadei de vechime in munc6 pentru stabilirea treptei de
salarizare pentru funcfionarii publici se ia in considerare vechimea in serviciul
public, care include:

1)perioadele de exercitare efectivd a funcfiilor publice specificate in
Clasificatorul unic al funcliilor publice , aprobat prin Legea nr.1 5512011

2)perioadele de activitate in calitate de funclionar public in autoritdlife
publice care au funclionat pe teritoriul RM pdni la punerea in aplicare a Legii
nr.15812008 cu privire la funclia publici Ei statutul funclionarului public.

3)perioadele in care funclionarul public nu a lucrat de fapt ,dar i s-a
menlinut funclia publicd Ei salariul mediu, integral sau parfial.

4)perioadele in care funclionarul public a activat cel pulin 5 ani in
intreprinderi, institulii sau orgariza\ii in funcjii de conducere sau specialist in
domeniul ce line de profilul de activitate in funclia publicd in care a fost numit.

3.La determinarea perioadei vechime in muncd pentru stabilire treptei de
salanzare corespunzbtoare vechimii in muncd se iau in considerare urmbtoarele
perioade

a)perioada de muncd in oricare funcfii in institufii, intreprinderi qi
organizalri, dacdpentru aceste funclii a fost stabilitd qi s-a efectuat realmente plata
lunard a sporului pentru vechime in muncd.

b)perioada concediului pldtit par\iaI pentru ingrijirea copilului pdndla
atineerea vdrstei de 3 ani.



4. perioada de exercitare afuncliilor de demnitate publicb se include in

vechimea in muncd pentru stabilirea treptei de sa\arizatelaocuparea funcliilor

pentru eare,la determinarea salariului debazdse line cont de tteapta de salarizate'

5.Pentru celelalte categorii de angaja\i, la determinarea perioadei de vechime

in muncd pentru stabilirea treptei de salar\zare, se iau in consideralie:

a)perioada de activitate in unitatea respectivd;

b)perioada de muncd in unitdli cu ori] ce formd de proprietate, in funclii a

cdror delnere este legatd de profilul de actlitate in unitatea respectiva'

6. Vechimea in munc6, determinatd pentru fiecare categorie de angajali din

sectorul bugetar in conformitate cu prezentul Regulament, se calculeazd cumulativ,

indiferent de intreruperile pe care le-a avut persoana.

T.Drept document pentru determinarea vechimii in muncd pot servi: carnetul

de munc6, pentru perioada de pdnd la28 decembri e 2018, gi dosarul personal al

angajatului.

S.Atribuirea personalului la o noud treaptd de vechime in muncd se

efectueaz6 prin dispozilia primarului din data atingerii urmStoarei tranEe de

vechime in munc6.


