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DECIZIE Nr. 1/3 

' din 21.01.2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului
vintern cu privire la modul de stabilire a
i sporului pentru performanţă a personalului

din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Lozova „

A

In conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, art 14 al Legii cu privire la 
statutul persoanelor cu fanţii de demnitate publică, art. 14 al Legii privind administraţia 
publică locală nr.436 - XVI din 28.12.2006 , Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind 
^sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar, a Regulamentului intern cu privire la 
modul de determinare a perioadei a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea 
treptelor de salarizare având în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul Comunal Lozova DECIDE:

l.Se aprobă Regulamentul intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru 
performanţă, a personalului din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Lozova ;

2.Secretarul Consiliului va remite prezenta decizie spre executare contabilului şef şi
primarului;

3.Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în. sarcina 
primarului dlui Lilian Botnaru .

AU VOTAT: PENTRU - 11 ÎMPOTRIVĂ

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

CONTRASEMNAT:

SECRETAR AL CONSILIULUI^

0 ABŢINERI-1

Nicolaescu Sergiu

Batereanu Elena
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Anexă
la decizia Consiliului nr. # 

din 21 ianuarie 2019

Regulament
intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă 

a personalului din cadrul primăriei comunei Lozova
*

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă 
a personalului din cadrul primăriei comunei Lozova (în continuare Regulament) este 
elaborat conform prevederilor art, 16 al Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 
1231' din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/

|2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

2. Regulamentul determină modul şi condiţiile de acordare a sporului pentru 
performanţă a personalului din cadrul primăriei comunei Lozova.

3. Sporul la salariu pentru. performanţe profesionale individuale în muncă poartă 
caracter stimulator şi se bazează pe calitatea muncii, aportul şi profesionalismul 
angajatului, obiectivitate, imparţialitate şi va contribui la exercitarea eficientă a 
atribuţiilor şi la completarea autorităţii publice cu personal competent.

|  4, Sporul se stabileşte şi se achită în funcţie de aportul angajatului la obţinerea
"rezultatelor.

A  ’

5. In scopul stimulării de a obţine rezultate optime la nivel de primărie, (cu atribuţii 
: de conducere) va aprecia aportului angajatului la obţinerea rezultatelor'şi va evalua 
.performanţele individuale a fiecărui angajat în dependenţă de rezultatele obţinute.
i
I 6. Sporul pentru performanţă se acordă lunar, conform performanţei individuale 
jobţinute, concomitent cu salariul şi se aplică pe parcursul trimestrului curent pentru

Ezultatele activităţii desfăşurate în trimestrul precedent.

7. Prima evaluare a performanţelor angajaţilor se va realiza în luna decembrie 2018. 
t alificativul de evaluare stabilit în luna decembrie se va aplica la determinarea sporului 
pentru performanţă pentru lunile decembrie 2018- martie 2019.

jŞ ::



II. Procesul de evaluare a activităţii profesionale 
Secţiunea 1 

Criteriile de evaluare

8, Prin criteriile de evaluare se apreciază abilităţile profesionale şi aptitudinile 
necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a îndeplini sarcinile de 
bază şi cele suplimentare.

9. Aprecierea aportului funcţionarului public la obţinerea rezultatelor se va realiza 
în baza următoarelor criterii:

1) cunoştinţe şi experienţă;
2) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
3) conceptualizarea şi responsabilizarea decizională;
4) conducere, coordonare şi supervizare;
5) comunicarea ;
6) volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate; . amm r

10, Nivelurile de manifestare a fiecărui criteriu se elaborează de primarul comunei 
Lozova care stabileşte cîte 4 la fiecare criteriu, în funcţie de categoria de personal din ii. . 
care face parte persoana evaluată: funcţie de conducere, funcţie de execuţie, personal 
auxiliar, orientîndu-se după indicatorii descrişi în anexa nr. 1 la Regulament -cadru cu 
privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă individuală personalului din 
unităţile bugetare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018.
. 1,1. Pe baza criteriilor menţionate la pct, 9, şeful direcţiei finanţe acordă note de la 1

la 4; fără zecimi, nota exprimînd aprecierea nivelului de manifestare a fiecărui criteriu
prevăzut în fişa de evaluare a angajatului, conform anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru 
menţionat în punctul 11.

12. Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru
fiecare criteriu. •- ; ■

13. Evaluatorul şi persoana evaluată pot să anexeze la fişa* de evaluare
documente/materiale relevante procesului şi rezultatelor evaluării. ■ • i

Secţiunea a 2-a 
Calificativele de evaluare

14. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:

1) între 1,00 şi 1,50 -  ’’nesatisfacător”. Performanţa este cu mult sub standard; ■ .. î> * 
| 2) între 1,51 şi 2,50 -  ’’satisfăcător”. Performanţa este la nivelul minim al
itandardeior sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al 
performanţelor care trebuie atins de către angajaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de 
Ixperienţă;

• \ 3) între 2,51 şi 3,50 -  ’’bine”. Performanţa se situează în limitele superioare ale 
itandardeior şi performanţelor realizate de către ceilalţi angajaţi;



CD

• 4) între 3,51 şi 4,00 -  ”foai*te bine”. Persoana merită o apreciere specială, deoarece 
performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţei 

lorlalţi angajaţi. •

III. Meţodologia de stabilire a sporului pentru performanţă

15. Valoarea alocaţiilor utilizate anual pentru plata sporului pentru ' 
performanţă se formează din 10 % dm suma anuală a salariilor de bază a 
angajaţilor prevăzută în registrul de evidenţă a funcţiilor şi în schema de 
încadrare-a Direcţiei finanţe.

16. Limitarea sporului pentru performanţă la nivel de angajat se. 
reglementează prin dispoziţia primarului comunei Lozova

17. Primarul comunei Lozova emite dispoziţia privind sporul de performanţă 
acordat lunar fiecărui angajat, conform modelului din anexa nr. 3 la 
Regulamentul-cadru menţionat în punctul 11.

18. Sporul pentru performanţă nu se acordă angajaţilor, care pe parcursul 
perioadei de gestiune, au desfăşurat o activitate de serviciu necorespunzătoare 
ori au fost sancţionaţi disciplinar. în cazul suspendării de către instanţa de 
judecată a actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, sporul se va 
acorda în modul stabilit în prezentul Regulament.

19. Personalul primăriei comunei Lozova care nu au fost sancţionat 
disciplinar, dar care la evaluarea performanţelor trimestriale a obţinut 
calificativele "nesatisfăcător" sau "satisfăcător” nu beneficiază de spor pentru 
performanţă.




