
Regulamentul
privind modul de stabilire a sporului pentru performan!
personalului din cadrul Primiriei ora;ului $tefan Vodi

gi conducitorilor institu{iilor subordonate Primiriei oraqului $tefan VodI

I. Dispozitii generale

1. Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru performanld
personalului din cadrul Prim[riei oragului $tefan Vodd gi conducdtorilor instituliilor
subordonate Primdriei oragului $tefan Vodd (in continuare - Regulament) este elaborat
conform prevederilor art.76 aI Legii nr.270 din23 noiembrie 2018 privind sistemul de
salarizare in sectorul bugetar, Hotdrdrii Guvemului Republicii Moldova nr.l23l din 12

decembrie 2018 pentru punerea ]n aplicare a prevederilor Legii nr.27012018 privind
sistemul unitar de salarizare ]n sectorul bugetar.

2. Prevederile prezentului Regulament se va aplica tuturor angajafilor din cadrul
Primdriei oragului $tefan Vodd qi conducdtorilor instituliilor subordonate Primdriei
oragului $tefan Vodd, cu excepJia persoanelor care delin funclii de demnitate public6.

3. Sporul la salariu pentru performanle profesionale individuale in muncd,
poartd caracter stimulator gi este bazat pe calitatea muncii, aportul gi profesionalismul
angajatului, obiectivitate, imparlialitate, fiind stabilit qi achitat in funcfie de aportul
angaj atului I a obf ine r ea r ezultate 1or.

4. Aprecierea aportului angajatului la ob{inerea rezultatelor qi evaluarea
performanfelor individuale ale acestuia se realizeazd de citre primar in calitate de
evaluator sau de o altd persoand imputernicitd din cadrul cadrul Primdriei oraqului

$tefan Vodd, cu atribulii de conducere sau dup6 caz, care coordoneazd activitatea
respectivului angaj at.

5. Evaluarea performanlelor se va efectua trimestrial.

6. Sporul pentru performanld se acordd lunar conform performanfei individuale
obfinute, concomitent cu salariul qi se aplicd pe parcursul trimestrului curent, pentru
rezultatele activitdlii desfrgurate in trimestrul precedent.

7. Prima evaluare a performanlelor angajalilor se va realiza pentru luna
decembrie. Calificativul de evaluare stabilit pentru luna decembrie 2018 se va aplica la
determinarea sporului pentru performanfd pentru lunile decembrie 2018 - martie 2}lg.

II. Procesul de evaluare a activitl{ii profesionale

Secfiunea 1 Criteriile de evaluare

8. Prin criteriile de evaluare se apreciazd abilitdtile profesionale gi aptitudinile
necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a indeplini sarcinile de
bazd gi suplimentare.

9. Aprecierea aportului salariatului la obJinerea rezultatelor se varealizainbaza
urmdtoarelor criterii generale de evaluare:

1) cunogtinfe qi experienfa;



2) complexitate, creativitate gi diversitatea activitSlilor;
3) asumarearesponsabilitSlii;
4) executarea in termen qi calitativ a deciziilor qi dispoziliilor APL locale in

probleme ce lin de domeniul sdu de activitate;
5) comunicare;
6) volumul, calitatea qi eficienla sarcinilor executate conform atribu{iilor de

serviciu prevdzute in fiqa postului;
7) respectarea programului de muncd.

10. Nivelele de manifestare a fiecdrui criteriu (cite 4 la fiecare criteriu) se

realizeazd de cdtre primar in calitate de evaluator sau de o altd persoand imputernicitd
din cadrul cadrul Primdriei oragului $tefan Vodd, in funclie de categoria de personal din
care face pafte persoana evaluati (funclie de conducere, funclie de execuJie, personal
auxiliar etc.), conform indicatorilor descriqi in anexa nr.1 la prezentul Regulament.

11. Pe baza criteriilor menlionate la pct. 10 evaluatorul acordd note de la I
(reprezentdnd nivel minim) Ia 4 (reprezentdnd nivel maxim), ftrd, zecimi, nota
exprimind aprecierea nivelului de manifestare a fiecdrui criteriu prevdzut in fiqa de

evaluare a fiecdrui angajat (anexa nr.2laprezentul Regulament).

12. Nota finald a evaludrii reprezintd media aritmeticd a notelor acordate pentru
fiecare criteriu.

13. Evaluatorul gi persoana evaluatd pot sd anexeze la figa de evaluare
document e I materiale re levante procesului gi rezultatelor evaludri i.

Secfiunea 2 Calificativele de evaluare

14. Califrcativul final al evaludrii se stabileqte pe baza notei finale, dupd cum
urmeazd,;

a) intre 1,00 - 1,50 -,,nesatisfdcdtor". Performanla este cu mult sub standard;
b) intre 1,51 - 2,50 - ,,satisfdc[tor". Performanla este la nivelul minim al

standardelor sau pulin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al
performanlelor care trebuie atins gi de angajalii mai pulin competenli sau lipsili de
experien!6;

c) intre 2,51 - 3,50 - ,,bine". Performanfa se situeazd in limitele superioare ale
standardelor gi performanlelor realizate de cdtre ceilalli angajali;

d) intre 3,51 - 4,00 -,,foarte bine". Persoana necesitd o apreciere speciald
deoarece performanlele sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor gi
performanlelor celorlalli angajali.

III. Metodologia de stabilire a sporului pentru performanfi
15. Valoarea totald planificatd/alocatd pentru calcularea mijloacelor financiare

aferente sporului de performanld constituie 10% din suma anuald a salariilor debazdla
nivel de unitate.

16. Primarul emite dispozilia privind sporul de performanld acordat lunar fiecdrui
angajat.

17. Salariafilor, care au fost sanclionali disciplinar, pe perioada sancjiunii, nu li se
acordd sporul pentru performanld. In cantl suspenddrii de cdtre instanla de judecatd a
actului administrativ de sanclionare a angajatului, sporul se va acorda in modul stabilit.

18. Personalul, care nu a fost sanclionat disciplinar, dar a oblinut la evaluarea
performanlelor trimestriale calificativele ,,nesatisfbcdtor" sau ,,satisfdcdtor", nu vor
beneficia de spor pentru performanfd.



la Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru p*:ffi;
personalului din cadrul Primdriei oraqului $tefan Vodi gi

conducdtorilor institutiilor subordonate Primdriei oragului $tefan Vodd

DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE
$I A MODULUI DE STABILIRE A PUNCTAJULUI PENTRU FIECARE CRITERIU

Indicatorii principali care vor fi luali in calcul la nivelul de manifestare a criteriilor de evaluare, in
cu cerintele ui celui evaluat, sunt:



Anexa nr.2
la Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru performantd

personalului din cadrul Primariei oragului $tefan Voda gi

conducdtorilor institutiilor subordonate Primdriei orasului Stefan Vodd

Model de figI de evaluare

a performanfelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetarl

1. Date generale

Unitatea bugetard

Numele gi prenumele persoanei evaluate

Funcfia deJinutd

Subdiviziunea structural6

Perioada evaluatd pind la: 
i

Complexitate, iieativitate gi diversitatea activitdfl lor

Executarea in termen gi calitativ a de-ciziiloi qi-aispoz4iilor 
i

APL locale in probleme ce fin de domeniul sdu de activitate

Comunicare

Volumul, calitatea gi eficienfa sarcinilor executate conform
atribufiilor de serviciu prevdzute in figa postului

Respectarea programului de muncd

3. Calificativul final al evaludrii
i---
I

I

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare

Criteriile de evaluare a performanfeloi profesionale individuale i Nota i

l:

..........................i.""...........................i -._

Cunoqtinle gi experienfe i i

4. Rezultate deosebite

6. Comentariile salariatului evaluat

Evaluatorul (nume, prenume, funcfie, semndturd)

Semndtura salariatului evaluat


