
NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de 

evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere” 
  
    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Evaluarea anuală a performanţelor profesionale reprezintă procedura de personal prin care se 
determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de manifestare 
a abilităţilor profesionale şi a caracteristicilor comportamentale de către funcţionarul public, în 
vederea aprecierii rezultatelor obţinute şi identificării necesităţilor de dezvoltare profesională. 

Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere” a fost elaborat în scopul 
executării prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 
2009.  

Prin urmare, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere, se propune prezentul 
proiectul de decizie.  
         II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
    Procedura de evaluare a funcţionarului public de conducere se realizează în două etape - 
completarea fişei de evaluare de către evaluator şi realizarea interviului de evaluare. După 
finalizarea etapelor menţionate se desfăşoară contrasemnarea fişei de evaluare. 

Fişa de evaluare a funcţionarului public de conducere conţine informaţii despre nivelul şi 
modul de îndeplinire a obiectivelor prin prisma indicatorilor de performanţă, manifestarea 
criteriilor de evaluare, necesităţile de dezvoltare profesională, precum şi calificativul de evaluare 
acordat. 

Interviul de evaluare reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi 
funcţionarul public evaluat şi se desfăşoară în perioada de evaluare. 

După completarea şi semnarea fişei de evaluare de către evaluator şi funcţionarul public 
evaluat, evaluatorul transmite fişa de evaluare la contrasemnatar. 

Fişa de evaluare se prezintă pentru contrasemnare funcţionarului public ierarhic superior 
evaluatorului, iar în lipsa acestuia – persoanei care exercită funcţie de demnitate publică. 

Proiectul deciziei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere” prevede expres lista 
funcționarilor publici de conducere care urmează a fi evaluați, precum și lista evaluatorilor, 
stabiliți conform domeniului de competență. 

III. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile 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 şi 

responsabilităţii funcţionarilor de conducere angajaţi și avansării funcționarilor publici în noile 
trepte de salarizare. 

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. 
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