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DECIZIE nr. 1/3
din 23 februarie 2018

„Cu privire la stimularea tinerilor specialişti
angajați în instituțiile de învățământ și cultură
din subordinea Consiliului raional ”

Pentru atragerea tinerilor specialiști în activitatea instituțiilor de
învățământ și cultură de interes raional, în scopul motivării financiare a acestora,
ținând cont de prevederile art. 137 (2) din Codul Muncii al RM, art. 134, pct.9 şi
art.141, pct.2 din Codul Educației al RM, art. 21 (4) din Legea Culturii nr. 413
din 27 mai 1999, art. 65 al Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
examinând notele informative ale Direcției Generale Educație și Cultură Tineret
și Sport, având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative de specialitate
economie, buget, finanțe și probleme sociale, şi art. 46 (1) al Legii nr. 436 din
28 decembrie 2006 privind Administraţia Publică Locală, Consiliul Raional
Decide :
1.Se aprobă plăți de stimulare, în calitate de supliment lunar la salariul de
bază pentru tinerii specialiști angajați după absolvire în cadrul instituțiilor
publice de învățământ și cultură a căror fondator este Consiliul raional Telenești,
după cum urmează:
a) pentru tinerii specialiști cu studii superioare, în cuantum de 300 (trei
sute) lei lunar;
b) Pentru tinerii specialiști cu studii profesional-tehnice postsecundare, în
cuantum de 200 (două sute) lei lunar;
2. Stimularea la salariu nominalizată se acordă tinerilor specialiști, pe
parcursul primilor trei ani de activitate, angajaţi imediat după absolvire.
3.Tinerii specialişti beneficiari de stimulare, sunt obligaţi să activeze cel
puțin 3 ani în cadrul instituțiilor publice de învățământ și cultură a căror
fondator este Consiliul raional Telenești.
În cazul concedierii tânărului specialist, din iniţiativă proprie sau pentru
fapte culpabile, până la expirarea a trei ani de activitate, acesta va restitui sumele
achitate lui, până la data concedierii. Refuzul de a restitui valoarea stimulării în
cauză, va obliga conducătorul instituției publice, să înainteze acțiunile prevăzute

de actele normative în vigoare pentru recuperarea mijloacelor financiare
acordate in citate de supliment la salariu.
4. Sursele financiare necesare îndeplinirii prezentei Decizii vor fi alocate
din cadrul bugetului Consiliului raional. În cazul anului curent suplimentul la
salariu stipulat în pct. 1 a prezentei decizii, urmează a fi calculat începând cu
01.01.2018
5. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 20 august 2013 „Cu
privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile de
cultură din raionul Teleneşti”
6. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama șefului
Direcției Generale Educației, șefului Secției Cultură Tineret și Sport și șefului
Direcției Finanțe, în parte conform atribuțiilor de funcție.
7. Controlul asupra executării prezenţei decizii se pune în sarcina
Vicepreşedintelui raionului pentru probleme sociale.
8.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 .
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