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                                                                       DECIZIE nr. 10/3                                
din 27 decembrie  2017 

 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul și condițiile de acordare 

a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici 

din cadrul Consiliului raional  Telenești” 

 

           Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (1) lit. c), art. 7
1
 al Legii nr.48 din 22 martie 

2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, pct. 8,(5) din Hotărârea  

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

pozitiv al Comisiei consultative  pentru probleme de administrație publică, în temeiul art. art. 

43 al. (1) lit. ”b” și ”q”, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de 

stimulare pentru funcționarii publici din cadrul Consiliului raional  Telenești, conform anexei.  

 

2. Contabilii șefi din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional vor efectua calculul 

pentru acordarea plaților lunare de stimulare în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament și altor acte normative în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului, D-na 

Diana Manoli. 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră în vigoare 

la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md  şi/sau  site-ul  

www.actelocale.md . 

 

          Preşedintele şedinţei                                                   Tudor Eșanu     

 

Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 
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Anexă la Decizia CR 

                                                                                                   nr.10/_____ din 27.12. 2017 

 
REGULAMENT 

 privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici 

din cadrul Consiliului raional Telenești 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare pentru 

funcționarii publici din cadrul Consiliului raional Telenești (în continuare Regulament) este adoptat în 

baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 7
1
 al  Legii nr.48 din 22.03.2012 ,,Privind sistemul de 

salarizare a funcționarilor publici” pct. 8 sub. pct. (5) din Hotărârea Guvernului nr.331 din 

28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici, în scopul reglementării modului și condițiilor 

de acordare a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului Președintelui 

raionului și subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Telenești. 

2. Volumul alocațiilor utilizate anual pentru alte plăți de stimulare se formează din 15% din 

fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcție prevăzute în schema de încadrare a 

autorității publice, și din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe 

autoritate, disponibile după efectuarea plăților pentru acordarea premiilor unice cu prilejul, 

sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, în condiţiile calculării lor. 

 

II. Condițiile şi modul stabilirii/efectuării plăţilor 
3. Pentru funcționarii publici, alte plăți de stimulare se achită lunar, concomitent cu plata 

salariului , proporțional salariului de funcție. Criteriile (indicatorii) și formula de stabilire a plății 

lunare de stimulare se stabilesc conform prevederilor pct. 4 și 5 din prezentul Regulament.   

 

4. Se stabilesc următorii indicatori care vor servi drept temei pentru aprecierea activităţii 

funcţionarului public şi stabilirea concretă a mărimii altor plăţi de stimulare (conform domeniului de 

activitate stabilit de fișa postului): 

 

1. Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate 

2. Inițiativă și creativitate 

3. Cunoștințe și experiență 

4. 

 

Respectarea normelor de conduită profesională prevăzute  

în Codul de conduită a funcţionarilor publici 

5. Asumarea responsabilității în exercitarea funcției publice 

 

5. Președintele raionului și conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, la efectuarea 

calculelor plății de stimulare lunară, pentru fiecare funcționar public se va ghida de următoarea 

formulă: 

 

                                              PS  = S .  

 

unde: 

    PS – alte plăți de stimulare pentru funcționarul public; 

    S – salariul de funcție al funcționarului public; 

    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru alte plăți de stimulare, calculate pentru luna 

E 

FS   



de calcul al plăților de stimulare; 

    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de încadrare a 

autorității publice pentru luna de calcul al altor plăți de stimulare. 

 

   Cuantumul plății de stimulare acordate nu va depăși mărimea de 30%  din salariul de funcție 

al angajatului.  

 

6. Alte plăți de stimulare nu se acordă funcționarilor publici care, pe parcursul perioadei de 

gestiune, au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța de judecată anulează actul 

administrativ de sancționare a funcționarului, plățile se acordă în modul stabilit. 

 

7. Pentru funcționarii publici care nu au activat integral în perioada de calcul, alte plăți de 

stimulare se acordă în funcţie de perioada efectiv lucrată și de aportul acestora la obținerea 

rezultatelor.  

 

8. Pentru funcționarii publici din cadrul Aparatul Președintelui Raionului, conducătorii 

secțiilor, direcțiilor, serviciilor și alți funcționari publici de conducere, alte plăți de stimulare se 

stabilesc de către Președintele raionului prin dispoziția sa..  

 

9. Contabilitățile subdiviziunilor Consiliului Raional vor efectua calcularea plăților în baza 

dispoziției emise de către Președintele raionului și respectiv ordinele conducătorilor subdiviziunilor 

cu statut de persoană juridică, în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Regulament. 

 

10. Conducătorul instituției publice poate majora sau diminua cuantumul plății de stimulare, 

ținând cont de indicatorii nominalizați în pct. 4 al prezentului regulament,  în limita a 15% din fondul 

de salarizare planificat pe fiecare subdiviziune în parte. 
 

III. Dispoziţii finale 

11. Lipsirea, totală sau parțială, a funcționarului public de plata de stimulare nu este 

considerată ca sancțiune disciplinară. Decizia angajatorului de achitare a plăților de stimulare este un 

drept și nu o obligație. 

12. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentului Regulament vor fi suportate din 

contul şi în limitele cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul instituţiilor pe anul respectiv. 

 13. Prezentul Regulament urmează a fi aplicat din data de 01.01.2018 

          

         Secretarul  Consiliului  raional                                                 Sergiu Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 


