
CONSILIUL MIJI,IICIPAL ORHEI

PROIECT
DF,CIZIE

Nr.
din

Cu privire la modi hcarea deciziei Consiliului
Municipal Orhei nr.14.16 din 26.12.20t8

in temeiul art.l4 a1.(1) lit.m) din Legea privind administralia publicd locala nr-436-XVI
din 28 decembrie 1006, Hot6r6rii Guvernului nr.l23l din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nt.270 din23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar,
in scopul asigurdrii activitSlilor ce lin de implementarea Legii m.270 din 23.11.2018 privind
sistemul unitar de ;alarizare in sectorul bugetar,

CONSILIUL MTINICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se modificI decizia Consiliului Municipal Orhei m.l4.l6 din26.t2.2018 "Cu privire la
aprobarea RelSulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performan!6",
anexa deciziei nominalizate va avea un nou confinut conform anexei laprezentadecizie.

2. Autoritatea executivd a Consiliului Municipal Orhei va efectua acliunile respective pentru
executarea prr vederilor prezentei decizii.

3. Prezenta d'>cizie intrd in vigoare ladata includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarilor conform
competenlelor,

Viceprimarul muni ;ipiului Orhei

Viceprimarul muni :ipiului Orhei

Viceprimarul muni:ipiului Orhei

Viceprimarul muni:ipiului Orhei

Specialist (Jurist)

Secretar al Consiliu ui Municipiului Orhei

Autor:

Specialist

Marina CRAVCENCO

Diana MEMET

Reghina APOSTOLOVA

Valerian CRISTEA

IIie NEVMERJITCHI

Ala BURACOVSCHI

Anastasia TURCAN
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la decizia Consiliului
Anexa

Municipal Orhei

2019nr._ din

Regulament cu ; rrivire la modul de stabilire a sporului pentru performanfd personalului din
cadrul Primiriei municipiului Orhei

I. Dispozi{ii generale
l' Regultmentul privind aprobarea modului de stabilire a sporului pentru performanl6

pentru personalul din unit[file bugetare (in continuare - Regulament) stabileEte cadrul general de
otganizare ;i eva luare a performanlelor profesionale individuale ale personalului in raport cu
cerinlele posturilc t,inbaza criteriilor de evaluare, in scopul stimuldrii individuale a personalului
de a obline rezultete optime in activitate.

2' Sporu la salariu, stabilit pentru performanle profesionale individuale in muncd, poartd
caracter stimulatc r qi este bazat pe calitatea muncii, aportul qi profesionalismul angajatului,
obiectivitate qi ir rparfialitate qi se stabileqte qi se achitd in funcfie de aportul angajatului la
oblinerea rezultate lor.

3' Preve< erile prezentului Regulament se aplicd tuturor angajafilor din unitalile bugetare,
cu excep{ia persoa nelor care defin funclii de demnitate publicd.

4' Aprec.erea aportului angajatului la oblinerea rezultatelor qi evaluarea performanlelor
individuale ale acr stuia se realizeazd,de crtre evaluator.

5' Evaluttorul este persoana din cadrul unit5lii bugetare, cu atribu{ii de conducere a
institufiei in cadr rl cdruia iqi desfbgoard activitatea angajatul sau dupd caz, care coordoneazd
activitatea respecti vului angaj at.

6. Evalue rea performanfelor se va efectua trimestrial.
7 ' Sporul pentru performanld se acordd lunar conform performanlei individuale oblinute,

concomitent cu sa lariul qi se aplicd pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activitatii
desfrgurate in trim :strul precedent.

8' Prir ra evaluare a performanlelor angajalilor se va realizapentru trimestrul IV, anul
2018' Calificativu de evaluare stabilit pentru luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea
sporului pentru per forman!6 pentru lunile decembrie 20l g - martie 2019.

II. Procesul de evaluare a activiti{ii profesionale
Secfiunea I Criteriile de evaluare

9' Prin criteriile de evaluare se apreciazd, abilitdlile profesionale qi aptitudinile
necesare/caracteris ticile comportamentale ale angajatului pentru a indeplini sarcinile debazd.

10. Aprecierea aportului salariatului la oblinerea rezultatelor se va realizain baza unor
criterii generale de evaluare.

I 1. Criteri le generale de evaluare se vor stabili prin act normativ cu caracter intem emis
de conducdtorul ur itAfi bugetare.

12. La ela )orarea actului normativ cu caracter intem qi definirea criteriilor de evaluare,
unitdlile bugetare ( are au in subordine institulii cu funcfii specifice altor domenii vor coordona cu
autoritdtile respons rbile de domeniul respectiv.



13' unitifile bugetare elaboreazd nivelele de manifestare a fiecdrui criteriu (cite 4la
fiecare criteriu), 1n funclie de categoria de personal din care face parte persoana evaluat6 (funclie
de conducere, fur cfie de execufie, personal auxiliar etc.).

14' Pebzza criteriilor stabilite, evaluatorul acordd note de la I (reprezentand nivel minim)
la 4 (reptezentdnc nivel maxim), ftrd zecimi,nota exprimind aprecierea nivelului de manifestare afiecarui criteriu prevdzut in fiqa de evaluare a fieciru i angqat (conform anexei la prezentul
Regulament).

15' Nota finald a evaludrii reprezintd media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare
criteriu.

16' Evalt atorul qi persoana evaluatr pot sd anexeze la fi$a de evaluare
documente I materiale relevante proce sului qi rezultatelor evaludrii.

Sec(iunea 2 Calificativele de evaluare
17 ' Calif cativul final al evaludrii se stabileqt e pebazanotei finale, dupd cum urmeaz6:

a) intre 1,00 - 1,5 ) - ,,nesatisftc6tor". performanla este cu mult sub standard;
b) intre 1,51 - 2,;0 -,,satisfEcdtor". Performanla este la nivelul minim al standardelor sau pulin
deasupra lor' Act sta este nivelul minim acceptabil al performanfelor care trebuie atins si de
angajafii mai pufir competen{i sau lipsili de experien{d; 

' '

c) intte 2,51 -- 3,50 - ,,bine". Performan{a se situeazr in limitele superioare ale standardelor si
performanfelor rer lizate de cdtre ceilalli angajafi; ^ '

d) intre 3,51 4,00 ,,foarte bine". Persoana necesit6 o apreciere speciald deoarece
performanfele sale se situeazd peste limitele superioare ale standardelor gi performanfelor celorlalli
angajafi.

il I. Metodorogia de stabilire a sporurui pentru performanfr
18' Valozrea totald planificatd'/alocatd pentru calcularea mijloacelor financiare aferente

sporului de perfornanfd constituie l0%o din suma anuald a salariilor de bazd,lanivel de unitate
bugetarS.

19' Dupd determinarea calificativului de evaluare pentru fiecare angajat,
responsabil de rest rsele umane intocmegte informa! ia totalizatoare conform modelului
anexa nr.2la preze ntul regulament qi o prezinti contabilului-gef.

19. 1. Contr rbilul-gef determind:

specialistul

prevdzut in

a) Valoarea tc tald planificatd pentru luna de calcul
pentru performanli in cadrul unitafli bugetare (VpL), cu
Regulament.

a mijloacelor financiare aferente sporului
respectarea prevederilor punctului 1g din

b) Valoarea pr eliminard a sporului pentru performanld pentru hecare arryajat.
valoarea prelin inatd, a sporului pentru performan{E pe lund (spl,p) p.ri* fiecare angajat se

determind dupd un rdtoarea formuld:

unde: 
SpLp=NFxSFxl0y.

SPLP - mdrime a preliminard a sporului pentru performan{d a fiecdrui angajat pentru luna de
calcul;

NF - nota finald a evaludrii
SF - salariul de uncfie al angajatului calculat pentru luna de calcul.
c) Valoarea fir ald a sporului pentru performant6.



19.2. in s:opul incadrdrii cheltuielilor aferente sporului pentru
mijloacelor calculate conform punctului lg din Regulament, valoarea

performanld in limitele
final5 a sporului se va

pe unitatea bugetard a sporului pentru
de la punctul 19.1, litera b) pentru fiecare

determina confon r urmdtoarelor etape:
a) se detern in6 valoarea preliminard total[
performanfd VTSpLp), prin insumarea valorii
angajat;

b) se determi ri coeficientul de corecfie (K), calculat ca raport intre valoarea total[ planificatd
pentru luna le calcul stabilit[ conform punctului 19.1, litera a) (VpL) qi suma total6
determinatd c >nform punctului 2},literaa) (vrSplp), dupd urmdtoarea formuld:

K: VPL
VTSPLP

valoarea coeficier Ltului se rotunjeqte p6n6 la miimi (3 cifre dupd virgulr);
Valoarea finalE a r porului pentru performanla (SPL) pentru fiecare angajat se determind astfel:

SPL: SPLP x K
20' Contrbilul-qef intocmegte calculul lunar al sporului pentru performanj6 conform

metodologiei stab.lite la punctul 19 sub formd de tabel conform modelului din anexa nr. 3 la
prezentul regulam:nt.

2l' Concucdtorul unit6lii bugetare emite un act administrativ privind plata sporului de
performan![ acord rt lunar fiecdrui angajat,la care se anexeazd tabelul intocmit conform anexei nr.
3 la prezentul regu lament.

22' DupE adoptarea actului administrativ, contabilul-gef include sporul pentru
performanjd in fiqt le de calculare gi achitare a salariului.

23' Salar alilor care au fost sancfionali disciplinar nu li se acord6 sporul pentru
performanld pe pe rioada sancfiunii. in cazul suspenddrii de cdtre instanla de judecatd a actului
administrativ de sa ncfionare a angajatului, sporul se va acorda in modul stabilit.

24' Persc nalul care nu a fost sanclionat disciplinar, dar care la evaluarea performanlelor
trimestriale a oblinut calificativele ,,nesatisftcdtor" sau ,,satisfbcdtor,, nu beneficiazd de spor
pentru performanli .



Anexa nr.l

modur de stab,ire 
" 
:iL:iXiH'#H'#Hg

Model de figd de evaluare
a perfot manfelor profesionale individuale ale angajatului din unitatea bugetar[

1. Date gene:ale

Unitatea ra
Numele nei evaluate

Subdiviziunea s lructurali
Perioada evalua ti

2. Aprecierer nivelului de manifestare acriteriilor de evaluare

iteriile de evaluare a performanfelor profesionale individua

Nota finald a evaludri
rl hnal al evaludriiJ. Calificativ

Rezultate c

Comentarii

P
6.

eosebite

ntAmpinate in perioada evaluatdDificultali

e salariatului evaluat

(nume, funclia, semndtura) Data:

;alariatului evaluat Data:



Anexanr.2
la Regulamentul privind

modul de stabilire a sporului de performanld

INFORMATIE
privind nota finaltr acumulati de fiecare angajat

din cadrul subdiviziunii

nii st ructu rale/autoriti(ii publice:

le, prenumele



Contabil q:f:

Anexa nr.3
la Regulamentul privind

modul de stabilire a sporului de performanld

Tabel de calcul a mlrimii sporului pentru performanfl

pe luna 20

alte pldli de stimulare

(nume, prenume) (semndtura)

Salariul
func(iei

luna de
gestiune

Nota final5
a evaluirii

Valoarea
preliminari a

sporului
pentru

performna(I

corec{ie
Valoarea finali a
sporului pentru

performan(i


