REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55
tel/fax (297\ 2-20-58 E-mail : bascor,r.@nraiLru

nr.

-/3- zeez<zz@-r-'4

r',-S

101 8

DISPOZITIE
PACIIOP-qxtE,HI,IE,
Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare
a perforrnan{elor profesionale ale
funclionarilor publici din Consiliul raional

Luind in considerare prevederile art.34 alin. (i), (4), (5) Si (7), art,36 alin'
(1), alin. (2)lit. a), c), d) qi e), alin. (4) $i (5) ale Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008
cu privire la func{ia publici qi statutul funclionarului public, precum gi prevederile
Regulamentului cu privire la evaluarea performanlelor profesionale ale
funclionarilor publici, aprobat prin Hotdrirea Guvemului Republicii Molclova nr
201 din 11.03.2009 privind punerea in aplicare a prevederilor iegii nr 1.:ii-XVl
din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publicd qi statutul funclionarului public, cLr
modificdrile qi completdrile ulterioare, linind cont de modificdrile Organigramei 9i
statelor de personal ale Aparatului pregedintelui raionului qi subdiviziunilor
Consiiiului raional, aprobate prin decizia Consiliului nr. 08/06 din 22 decembrie
2015,in conformitate cu prevederile art. 54 aI Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administralia publicd local6,

DISPUN:
stabili perioada de evaluare a perfomanlelor funclionarilor pubiici din
Aparatul pregedintelui raionului qi subdiviziunile subordonate Consiliuiui
raional, cuprinsd intre 15 decembrie 2018 qi 15 februarie 2019, pentru
perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 20i8.
2. Funclionarii publici de conducere cu drept de emitere a actelor administrittive
interne, precum qi ceilalli conduc6tori ai serviciilor publice cJin ConsiliLri
raional, in baza Organigramei gi statelor de personal ale Consiliului, vol
stabili perioadele proprii de completare a fiqelor de evaluare gi de susfinere a
interviurilor de rigoare, precum gi listele evaluatorilor gi contrasemnatarilor,
cu informarea despre aceasta a pregedintelui raionului gi A specialistului
principal in problemele resurse umane.
ntei dispozilii la cunogtinla func{ionarilor publici de
3. A aduce conlin
recum qi la cunoqtinld publicd, intr-un termen cit
conducere gj
1.
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