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PACIIOPfl}T(EIil4F
Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare
a performan{elor profesionale ale
functionarilor publici din Consiliul raional

Ludnd in considerare prevederile art. 34 aIin. (1), (4), (5) qi (7), art.36 alin.
(1), alin. (2) lit. a), c), d),qi,,e), alin. (a) $i (5) din Legea nr. 15812008 cu privire la
func{ia publicd 9i statutul tunclionarului public (MO nr. 230-232/2008 art. 840),
precum qi prevederile Regulamentuluii cu privire la evaluarea performanlelor
profesionale ale func{ionarilor publici, aprobat prin Hotdr0rea Guvernului
Republicii Moldova nr. 201/2009 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr.t58/2008 cu privire la funclia publicd gi statutul funclionarului public, cu
modificdrile qi completirile ulterioare, linind cont de modificdrile Organigramei qi

statelor de personal ale Aparatului' pregedintelui raionului qi subdiviziunilor
Consiliului raional, aprobate prin decizia Consiliului nr. 08/06 din 22 decembrie
2015, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 43612006 privind
administratia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art.I I6),

DISPUN:
1. A stabili perioada de evaluare a performanlelor funcJionarilor publici din

Aparatul pregedintelui raionului gi subdiviziunile subordonate Consiliului
raional, cuprinsd intre 16 decembrie 2022 qi 15 februarie 2023, pentru
perioada 1 ianuarie 2022 - 31decembrie2022.

2. Funcfionarii publici de conducere cu drept de emitere a actelor
administrative interne, precum qi ceilalli conducdtori ai serviciilor publice
din Consiliul raional, in baza Organigramei gi statelor de personal ale
Consiliului, vor stabili perioadele proprii de completare a fiqelor de evaluare
gi de suslinere a interviurilor de rigoare, precum gi listele evaluatorilor gi

contrasemnatarilor, cu informdrea despre aceasta a pregedintelui raionului qi

a specialistului principal in problemele resurse umane.
3. A aduce conlinutul prezentei dispozilii la cunoqtinla funclionarilor publici

conducere gi de execufie, precum qi la cunogti blic6, intr-un termen
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