
 
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                  DECIZIE nr. 1/ 

  din  16 februarie  2018 

                                                                                                       Proiect 
Cu privire la conferirea gradelor de calificare și avansarea în trepte 

de salarizare a funcționarilor publici de conducere 

 

       În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 33 alin. (3) și 

art. 34-36 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 48 din 22 

martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, pct. 11 al Hotărîrii Guvernului 

nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se conferă, începînd cu 01 martie 2018, grade de calificare funcționarilor publici de 

conducere, după cum urmează: 

Numele, prenumele 

funcționarului 

Funcţia deţinută Codul 

funcţiei 

Gradul de calificare 

 care se acordă 

Sîrbu Nicolae Şef al Direcţiei economie, 

construcții și politici 

investiționale 

B40 Consilier de stat de clasa a I-a 

Olevschi Natalia Şef al Direcţiei asistență 

socială și protecție a familiei 

B40 Consilier de stat de clasa a II-a 

 

2. Se avansează, începînd cu 01 martie 2018, în următoarele trepte de salarizare  

funcţionarii publici de conducere, după cum urmează: 

 

Numele, 

prenumele 

funcționarului 

 

Funcţia deţinută 

 

Codul 

funcţiei 

 

Treapta de 

salarizare  

deținută 

anterior 

(2017) 

Treapta de 

salarizare  

în care 

avansează 

Olevschi Natalia Şef al Direcţiei asistență socială și 

protecție a familiei 

B40 I II 

Sîrbu Nicolae Şef al Direcţiei economie, 

construcții și politici investiționale 

B40 IV V 

 

    2. Se pune în seama  contabilului - șef al Aparatului președintelui raionului și a contabilității 

Direcției asistență socială și protecție a familiei,  executarea  prevederilor  prezentei decizii şi a 

actelor  legislative și normative în vigoare. 

   3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului 

(M. Popa). 

 

Preşedinte al   şedinţei                                                                              

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                              Nina RUSU 

Avizat: 

 

VIZAT:                                                     

Serviciul juridic                          I. Malic   



Notă informativă 

  la proiectul de decizie „Cu privire la conferirea gradelor de calificare și avansarea în  trepte de 

salarizare a funcţionarilor publici de conducere” 

 

    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul deciziei „Cu privire la conferirea gradelor de calificare și avansarea în  trepte de 

salarizare a funcţionarilor publici de conducere” a fost elaborat în scopul executării prevederilor 

cuprinse în actele normative în vigoare.  

În conformitate cu  prevederile art. 34-36, art. 46 al Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire 

la funcția publică și statutul funcționarului public, art. 6 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi punctul 11 alin. 5) al Hotărîrii 

Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici,  trecerea 

funcționarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu condiția 

că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează și a obținut la evaluarea 

anuală a performanțelor profesionale individuale cel puțin calificativul ”bine” pentru 

avansarea în treptele II-VI și, respectiv, minimum 2 ani pentru avansarea în treptele VII-IX. 

În conformitate cu  prevederile art. 33 al Legii nr. 158 din 04 iulie 2008, conferirea gradului 

de calificare imediat superior se face dacă funcționarul public a obținut cel puțin calificativul 

”bine” la 3 evaluări anuale ale performanțelor profesionale sau calificativul ”foarte bine” la 

ultimele 2 evaluări ale performanțelor profesionale. 

Astfel, avînd în vedere  rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor 

publici de conducere și prevederile legale, se proiectul  deciziei privind conferirea gradelor de 

calificare și avansarea în trepte de salarizare a funcționarilor publici de conducere care întrunesc 

condițiile precitate mai sus.  

    

    II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul deciziei „Cu privire la conferirea gradelor de calificare și avansarea în  trepte de 

salarizare a funcţionarilor publici de conducere” prevede expres lista funcționarilor publici de 

conducere cărora urmează a le fi conferite grade de calificare, și modificată treapta de salarizare. 

Gradul de calificare se conferă de către persoana/organul care are competență legală de 

numire în funcție a funcționarului public, prin act administrativ, de asemenea și avansarea în 

trepte de salarizare se confirmă prin actul administrativ al persoanei/organului care are 

competență legală de numire în funcție a funcționarului public. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi efectuate în limita 

mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii pe anul 2018. 

 

IV. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea şi garantarea profesionalismului 

funcţionarilor de conducere angajaţi. 

 

VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Strășeni 

www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi 

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Drăgălina Secrieru,  

Specialist principal (cu atribuții în resurse umane), 

Aparatul președintelui raionului 


