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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale personalului din Biblioteca Republicană Tehnico - Științifică ( BRTȘ), în raport 

cu cerințele posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în scopul stimulării individuale a 

personalului de a obține rezultate optime în activitate. 

2. Prezentul Regulament  are caracter intern și este elaborat în baza Regulamentului intern al I.P. 

Institutul Național de Cercetări Economice, Regulamentului-cadru (aprobat prin Hotărârea 

Guvernului RM nr.1231/2018) și se va aplica tuturor angajaților din cadrul I.P. INCE, conform 

schemei de încadrare 

3. Sporul la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă poartă caracter stimulator 

şi se bazează pe calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului, obiectivitate şi 

imparțialitate, fiind stabilit şi achitat în funcție de aportul angajatului la obținerea rezultatelor. 

4. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajatului se realizează de către evaluator  

în coordonare cu șeful secției/subdiviziunii în care activează persoana evaluată.  

5. Evaluatorul este persoana cu atribuții de conducere în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea 

angajatul. În cazul BRTȘ este directorul bibliotecii. 

6. Evaluarea performanțelor se va efectua trimestrial. 

7. Sporul de performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute concomitent cu 

salariul și se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele obținute în trimestrul 

precedent. 

 

II. DEFINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR ÎN 

BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ A INCE 

 

Secţiunea 1.  Criteriile de evaluare 
 
8. Prin criteriile de evaluare se apreciază abilităţile profesionale şi aptitudinile 

necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a îndeplini sarcinile de bază. 
 

9. Aprecierea aportului salariatului la obținerea rezultatelor se va realiza în baza următoarelor 

criterii generale de evaluare: 

a) Cunoștințe și experiența; 

b) Complexitate, creativitate și diversitate; 

c) Conceptualizare și responsabilitate decizională; 

d) Conducere, coordonare și supervizare (suplimentar pentru funcțiile de conducere); 

e) Comunicare; 

f) Condiții de muncă; 

g) Volumul, calitatea şi eficiența sarcinilor executate. 

 

10. Având un caracter specific în domeniul biblioteconomiei, BRTȘ a elaborat nivelele de 

manifestare a fiecărui criteriu general: 
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a) Cunoștințe și experiența - se referă la totalitatea cerințelor de studii, cunoștințe și 

experiență  necesară pentru exercitarea sarcinilor postului. Cunoștințe specifice 

domeniului și experiența profesională: 

− Participarea la instruiri profesionale formale și non-formale (cursuri de instruire, 

ateliere profesionale, training-uri, sesiuni de formare, consilii metodice etc.). 

− Aplicarea tehnologiilor informaționale în elaborarea și actualizarea resurselor 

informaționale: organizarea și dezvoltarea catalogului electronic; crearea 

conținutului digital ( biblioteci electronice, repezitorii) administrarea site-ul/ 

pagina web a bibliotecii 

− Activități de comunicare a colecțiilor și activități cu publicul (zile de informare, 

lansări de carte, zile metodice, formarea culturii informației, activități de 

promovare a resurselor informaționale etc.). 

− Autor/coordonator de proiecte. Participarea la proiecte 

locale/naţionale/internaţionale. 

− Disponibilitatea de a învăța. 

b) Complexitate, creativitate și diversitate – măsoară  gradul de dificultate întâlnit, măsura în 

care persoana evaluată depășește limitele  cunoștințelor și experienței deținute, precum și 

capacitățile legate de imaginație, inventivitate și intuiție în exercitarea sarcinilor. 

− Implicarea activă în promovarea valorilor și priorităților naționale și globale (ODD 

ale Agendei ONU 2030, patrimoniul cultural /științific național): dezvoltarea 

serviciilor online de bibliotecă, promovarea bazelor de date naționale și 

internaționale, organizarea și desfășurarea activităților științifice și culturale, etc..   

− Promovarea rezultatelor științifice ale INCE în baze de date 

internaționale/naționale în scopul creșterii indicatorilor bibliometrici și a 

vizibilității cercetătorilor/instituției în mediul academic global, publicare 

cercetărilor bibliografice și articolelor științifice.  

− Dezvoltarea parteneriatelor, în vederea, schimbului de publicații, (intern și 

extern), atragerii utilizatorilor noi în bibliotecă și organizarea în comun  a  diferitor 

activități. 

− Capacitatea de a lucra independent   

c) Conceptualizare și responsabilitate decizională – măsoară amploarea  activităților 

conceptuale aferente postului, libertatea de acțiune și decizie asociate acestuia, precum și 

evaluarea impactului asupra unității. 

− Evaluarea privind capacitate de conceptualizare, analiză și sinteză.  

− Elaborarea / actualizarea documentelor de reglementare a activității BRTȘ 

(politici, regulamente, fișe de post, standarde, rapoarte și programe de activitate 

etc.). 

− Măsura în care opiniile formulate și acțiunile întreprinse influențează rezultatele 

subdiviziunii /instituției  (elaborarea sondajelor, studiilor sociologice pentru 

identificarea necesităților informaționale ghiduri/instrucțiuni ca urmare a 

cercetărilor/analizelor, inclusiv și a feedback-ului utilizatorilor etc. 
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− Conceptualizarea noilor servicii de bibliotecă prin prisma necesităților 

utilizatorilor și/sau problemelor comunității științifice. Dezvoltarea de noi 

servicii de asistență informațională și  bibliometrică. 

− Activități în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii, etc. 

d) Conducere, coordonare și supervizare (suplimentar pentru funcțiile de conducere), se 

referă la responsabilitățile de conducere și/sau coordonare a altor posturi și la nivelul de 

exprimare a unor opinii/raționamente de specialitate.  

− Capacitate de coordonare a a lucrului în echipă (practicarea managementului 

inovațional și eficient în cadrul bibliotecii, realizarea activității de advocacy. 

− Dezvoltarea abilităților personalului din subordine (susține programe de formare 

profesională a angajaților, schimb de experiență, la nivel instituțional ,național, 

internațional). 

− Capacitatea decizională și de control (stabilirea obiectivelor, evidență 

activităților, raportare, etc.) 

− Gestionează activitatea bibliotecilor la nivel de rețea (bibliotecile tehnice 

specializate); 

f) Comunicare - se referă la nivelul și impactul comunicării în cadrul și/sau în afara unității. 

Include mijloace de realizare a comunicării, de la interacțiune personală la comunicări 

telefonice și/sau scrise. Evaluează capacitatea de persuasiune și negociere asociate cu 

atribuțiile de comunicare a postului. 

− Realizează activități de comunicare a colecțiilor cu publicul (zile de informare, 

lansări de carte, ore de cultura a informației, acțiuni de promovare a resurselor 

informaționale). 

− Capacitatea de a comunica, atât oral, cât şi în scris, claritatea ideilor, concizia în 

scris (organizarea și participarea la activităţi științifice, educaționale și culturale 

(conferinţe, seminare, mese rotunde, lecții publice, evenimente informative, etc ).  

− Scrie și publică articole despre domeniul de activitate, bibliotecă, relația cu 

utilizatorii, etc. Creează și publică conținuturi informativ pe pagina web a 

bibliotecii, Facebook, SlideShare, Yuotube 

− Capacitatea de persuasiune şi negociere asociate cu atribuțiile de comunicare ale 

postului (elaborarea materialelor promoționale privind serviciile, resursele şi 

produsele bibliotecii (tradiţionale şi electronice), instruiri și facilități, rapoarte 

succinte. 

g) Volumul, calitatea şi eficiența sarcinilor executate 

− Îndeplinirea sarcinilor planificate în termenii stabiliți în limitele resurselor 

disponibile  

− Analiza indicatorilor statistici principali, calcularea și interpretarea indicatorilor 

de performanță (trimestrial etc.). 

− Evaluează impactul serviciilor și produselor (impact asupra persoanei, impact 

asupra bibliotecii, impact economic). 

− Examinează, analizează și determină cauzele neconformității (reclamații, 

feedback, condica de sugestii și registru de reclamații). 
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III. CALIFICATIVELE DE EVALUARE 
 

11. Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: 

a). Între 1,00 – 1,50 – „nesatisfăcător”. Performanța este cu mult sub standard; 

b). Între 1,51 – 2,50 – „satisfăcător”. Performanța este la nivelul minim al standartelor sau 

puțin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanțelor care trebuie 

atins și de angajații mai puțin competenți sau lipsiți de experiență; 

c). Între 2,51 – 3,50 – „bine”. Performanța se situează în limitele superioare ale 

standartelor și performanțelor realizate de către ceilalți angajați; 

d). Între 3,51 – 4,00 – „foarte bine”. Persoana necesită o apreciere specială deoarece 

performanțele sale se situează peste limitele superioare ale standartelor și 

performanțelor celorlalți angajați. 

 

IV.   METODOLOGIA DE STABILIRE A SPORULUI DE PERFORMANȚĂ 
 

12. Valoarea totală planificată/alocată pentru calcularea mijloacelor financiare aferente 

sporului de performanță constituie 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel 

de unitate bugetară. 

 

13. Sporul de performanță pe persoană nu se limitează. 

 

14. Pentru corelarea calificativelor de evaluare obținute și mărimii sporului de 

performanță, unitatea bugetară poate fixa diapazoane de stabilire a mărimii sporului de 

performanță în actul administrativ intern. 

 

15. Conducătorul unității bugetare emite un act administrativ privind sporul de 

performanță acordat lunar fiecărui angajat, după modelul din anexa nr.2. 

 

16. Salariaților, care au fost sancționați disciplinar, nu li se acordă sporul pentru 

performanță. În cazul suspendării de către instanța de judecată a actului administrativ 

de sanționare a angajatului, sporul se va acorda în modul stabilit.  

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

17. Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare 

criteriu. Evaluatorul și persoana evaluată pot să anexeze la fișa de evaluare 

documente/materiale relevante procesului și rezultatelor evaluării.  
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Anexa 1  
 

FIȘĂ DE EVALUARE 

a performanțelor profesionale individuale ale angajatului  

din unitatea bugetară Institutul Național de Cercetări Economice  (INCE) 

Subdiviziunea structurală Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică (BRTȘ) 
 

1.  Date generale 

Unitatea bugetară  

Numele și prenumele persoanei evaluate  

Funcția deținută  

Subdiviziunea structurală  

Perioada evaluată de la: până la: 

 

                                                                              Nota finală a evaluării 

 

2. Calificativul final al evaluării 
 
 

3.  Rezultate deosebite 

 

 
 

4.  APRECIEREA NIVELULUI DE MANIFESTARE A CRITERIILOR DE EVALUARE 

 

Nr. 

 

Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale Nota Comentarii 

1. Cunoștințe și experiență 1-4  

1.1 Participarea la instruiri profesionale formale și non-formale (cursuri de 

instruire, ateliere profesionale, training-uri, sesiuni de formare, consilii 

metodice etc.). 

 

  

1.2 Abilități de aplicare a cunoștințelor specifice domeniului în situații diverse    

1.3 Activități de comunicare a colecțiilor și activități cu publicul (zile de 

informare, lansări de carte, zile metodice, formarea culturii informației, 

expoziții extramuros de promovare a resurselor bibliotecii etc.) 

  

1.4 Aplicarea tehnologiilor informaționale în elaborarea și actualizarea 

resurselor informaționale: organizarea și dezvoltarea catalogului electronic; 

crearea conținutului digital (biblioteci electronice, repozitorii) 

administrarea site-ului instituțional brts.md și a conturilor instituționale de 

pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, canalul YouTube), etc. 

 

 

  

1.5 Disponibilitatea de a învăța   

2. Complexitate, creativitate și diversitate 1-4  

2.1 Implicarea activă în promovarea valorilor și priorităților naționale și globale 

ale Agendei ONU a ODD 2030 (organizarea și desfășurarea serviciilor de 

bibliotecă (cursuri de utilizare a computerului și oferă servicii bibliometrice), 

organizarea activităților culturale și științifice).  

   

2.2 Promovarea rezultatelor științifice ale INCE în baze de date 

internaționale/naționale în scopul creșterii indicatorilor bibliometrici și a 

vizibilității cercetătorilor/instituției în mediul academic global. 
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2.3 Dezvoltarea parteneriatelor, în vederea, schimbului de publicații, (intern și 

extern), atragerii utilizatorilor noi în bibliotecă și co-organizarea diferitor 

activități culturale și științifice cu alte instituții.  

  

2.4 Capacitatea de a lucra independent    

3. Conceptualizare și responsabilitate decizională 1-4  

3.1 Capacitatea de concepție, analiză și sinteză    

3.2 Elaborarea documentelor de reglementare a activității BRTȘ: politici, 

regulamente; fișe de post; documente tehnologice, rapoarte și programe de 

activitate 

  

3.3 Măsura în care opiniile formulate și acțiunile întreprinse influențează 

rezultatele subdiviziunii/instituției (sondaje, studii, activități de instruire a 

utilizatorilor, analiza feedback-ului  utilizatorilor etc.) 

 

  

3.4 Activități în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii 

etc.,  (confirmate prin certificate, ordine/dispoziții, diplome). 

  

4. Comunicare 1-4  

4.1 Realizează activități de comunicare a colecțiilor cu publicul: zile de 

informare; lansări de carte; ore de cultura a informației; expoziții 

tradiționale și online.  

   

4.2 Capacitatea de a comunica, atât oral, cât și în scris. Claritatea ideilor, 

concizia în scris. 

  

4.3 Organizează activități culturale și științifice (conferințe, seminare, mese 

rotunde, lecții publice). Susține comunicări în cadrul evenimentelor 

comunitare și în alte biblioteci. 

 

  

4.4 Elaborează materiale promoționale despre serviciile, resursele şi produsele 

bibliotecii (tradiționale şi electronice).  

  

5. Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate 1-4  

5.1 Îndeplinirea sarcinilor planificate în termenii stabiliți în limitele resurselor 

disponibile  

  

5.2 Analizează indicatorii statistici principali, calculează și interpretează 

indicatorii de performanță (trimestrial etc.). 

 

  

 
 
 

Comentariile  

 salariatului evaluat 

 

 

 

 

 

Dificultăți întâmpinate 

în perioada evaluată  

 

 

 

 

 

Evaluatorul ( nume, prenume, funcția)                                                 semnătura                    data  

  

 

  

Salariatul evaluat  
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Anexa 2  
 

 
 

Model de act administrativ 
emis de către conducătorul unității bugetare 

 

 
 
 
 
 

 

Cu privire la stabilirea 
sporului pentru performanță 

 

ORDIN/DISPOZIȚIE 
nr.          din         

 

În temeiul prevederilor art. 16 al Legii nr.           din              privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar, anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.      din               privind aprobarea modului de 

stabilire a sporului pentru performanță pentru personalul din sectorul bugetar, 

 
ORDON/DISPUN: 

A achita sporul pentru performanță pentru luna_ anul           în sumă totală de                 lei. 

 

 
  Lista nominală, calificativul final și sporul aferent fiecărui angajat se anexează. 

Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de 

la începutul anului constituie                   lei, ceea ce reprezintă      % din valoarea mijloacelor bănești 

anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță. 
 

 
 
 
 
 

(funcția conducătorului)                          (semnătura)                                         (numele, prenumele) 
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