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 DECIZIE nr. 1/4 
din  23 februarie  2018                                                                                                            

 

   „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii  

          publice din raion, pentru anul 2018” 

 

În scopul stimulării financiare a tinerilor  specialişti încadraţi în instituţiile 

publice din raion, ținând cont de prevederile art. 134, pct.9 şi art.141, pct.2 din 

Codul Educației al RM, Deciziilor Consiliului raional nr. 5/13 din 10.12.2009 „Cu 

privire la stimularea tinerilor specialişti cu studii medicale”, nr. 3/25 din 

05.05.2011 „Cu privire la stimularea tinerilor specialişti cu studii medicale medii 

speciale” și nr. 1/3 din 23 februarie 2018 „Cu privire la stimularea tinerilor 

specialişti angajați în instituțiile de învățământ și cultură din subordinea 

Consiliului raional” având în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative 

pentru probleme de economie, buget şi finanţe, şi probleme sociale, în temeiul art. 

43 al. (2) lit.”b”, 46 al. (1) a Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Consiliul raional, 

 

DECIDE: 

1. Se alocă, din soldul disponibil, mijloace financiare în mărime totală de 129,0 

mii lei, pentru stimularea financiară a unor categorii de tineri specialişti, în primii 

trei ani de activitate (pentru timpul efectiv lucrat în perioada dată), pe domenii 

după cum urmează: 

 

1.1  Domeniul educaţie:  

a) 50,1 mii lei, care urmează a fi distribuiți tinerilor specialişti din instituţiile 

publice de învățământ a căror fondator este Consiliul raional, conform prevederilor 

anexei nr.1, (în calitate de spor lunar la salariu ); 

b) 7,5 mii lei pentru achitarea a câte un ajutor material unic în mărime de 500 lei 

la angajare potenţialilor 15 tineri specialişti care vor fi încadraţi de la 01.09.2018 în 

instituţiile de învățământ a căror fondator este Consiliul raional. 
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1.2. Domeniul medicină: 65,4 mii lei care urmează a fi distribuiţi tinerilor  

specialiști angajați în cadrul I.M.S.P din  raionul  Teleneștii a căror fondator este 

Consiliul Raional, în primii 3 ani de activitate, în scopul acordării suplimentului la 

salariu conform prevederilor anexei nr.2; 

    1.3. Domeniul cultură  6,0 mii lei care urmează a fi distribuiţi pentru tinerii  

specialiști angajați în instituțiile de cultură a căror fondator este Consiliul raional, 

conform  anexei nr. 3 

 

2. Sursele prevăzute în subpunctul 1.1 și 1.3  vor fi alocate, pentru distribuire 

către beneficiarii, la contul Direcţiei Generale Educaţie, iar  cele prevăzute în 

subpunctele 1.2, Aparatului Preşedintelui raionului.  

 

3.Anexele 1- 3 sunt parte integrantă a decizii date. 

 

4. În cazul anului curent, prin derogare de la data intrării în vigoare a 

deciziei respective, cuantumul suplimentului la salariu prevăzut în pct. 1 a 

prezentei decizii, va fi calculat începând cu situația de la 01.01.2018. 

 

5.Îndeplinirea decizii date se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe, şefului 

Direcţiei Generale Educaţie şi Contabilului şef din cadrul aparatului 

preşedintelui raionului, conform competențelor atribuite. 

 

6.Exercitarea controlului asupra îndeplinirii decizii respective se pune în 

seama Preşedintelui raionului. 

 

7. 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 . 

 

        Preşedinte şedinţei                                               Octavian Anton 

Secretarul Consiliului raional                                        Sergiu Lazăr  
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Anexa nr.1 la  

Decizia nr. 1___ din             2018 

Lista tinerilor  specialişti 

angajaţi în instituţiile educaţionale din raion a cărui fondator este Consiliul Raional, 

în primii 3 ani de activitate, în scopul acordării suplimentului la salariu pentru timpul efectiv lucrat 

 

Lista nominală     a tinerilor specialişti (anul I de activitate pedagogică) angajaţi  în instituţiile de  învăţământ general  din raion, în anul 2017  

 

N/o 

 

Numele 

prenumele 

 

Studiile  

de profil, 

anul finisării studiilor 

 

Locul de muncă, 

funcția 

 

Nr. şi data  

ordinului de 

angajare 

Titlul , numărul 

şi data actului 

de repartizare eliberat  

de Ministerul Educaţiei 

( copia se anexează) 

1 2 3 4 5 6 

1.  BĂLUŢĂ AUREL Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

Şcoala de Muzică 

„Academician Gheorghe 

Mustea” ot. Teleneşti 

Ordinul nr 30 

din 14.08.2017 

  

Adeverinţă privind plasarea în cîmpul 

muncii  nr.12  din 31 mai  2017 eliberată 

de Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice  

2.  UNGUREANU 

EUGENIA 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

IP Gimnaziul Ineşti Ordinul nr 38 

din 01.09.2017 

  

Adeverinţă privind plasarea în cîmpul 

muncii  nr.10  din 26  iunie  2017 eliberată 

de Universitatea de Stat din Moldova 

3.  GORBATOV  Ina Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

IP Gimnaziul Ineşti Ordinul nr 40 

din 01.09.2017 

  

Adeverinţă privind plasarea în cîmpul 

muncii  nr.52  din 07  iunie  2017 eliberată 

de Universitatea de Stat din Tiraspol 

4.  NEGRESCU 

DIANA 

Colegiul  Pedagogic  „V 

Lupu” Orhei, pedagogia 

preşcolară 

IP Gimnaziul Văsieni Ordinul nr 16 

din 01.09.2017 

  

Adeverinţă privind plasarea în cîmpul 

muncii  nr.54  din 19 iunie  2017 eliberată 

de  Col. Ped „V Lupu” Orhei, pedagogia 

preşcolară 

 

Lista nominală     a tinerilor specialişti (anul II de activitate pedagogică) care activează în instituţiile de  învăţământ general din raion, în anul 2016  

1 2 3 4 5 6 

1.   STRUŢĂ IONELA  Universitatea de Stat Educaţie 

Fizică şi Sport 

 IP Gimnaziul „Nicolae 

Popa” s Verejeni 

Ordinul nr 24 

din 15.08.2016 

  

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.18  din 20 

IUNIE 2016 eliberată de 

USEFS  

2.  FRĂSÎNEANU 

GHEORGHIAN 

DANIELA 

Universitatea Pedagogică  de 

Stat „Ion Creangă”  

 IP Gimnaziul 

„M.Eminescu”  Teleneşti 

Ordinul nr 48 

din 15.08.2016 

  

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.373  din 30 

IUNIE 2016 eliberată de UPS 

„Ion Creangă”   



3.  CODREANU 

ALEXEI 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

 IP Gimnaziul 

„M.Eminescu”  Teleneşti 

Ordinul nr 49 

din 30.08.2016 

  

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.4  din 30 

IUNIE 2016 eliberată de US 

Alecu Russo” din Bălţi 

4.  STRELEŢ 

CRISTINA 

Colegiul  Pedagogic  „V Lupu” 

Orhei, pedagogia 

învăţământului primar 

 IP Gimnaziul 

„M.Eminescu”  Teleneşti 

Ordinul nr 47 

din 15.08.2016 

  

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.195  din 24 

IUNIE 2016 eliberată de 

Colegiul  Pedagogic  „V Lupu” 

Orhei 

5.  IONIŢĂ ADRIANA Colegiul  Pedagogic  „V Lupu” 

Orhei, pedagogia 

învăţământului primar 

IP Gimnaziul Ratuş Ordinul nr 47 

din 19.08.2016 

  

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.301  din 24 

IUNIE 2016 eliberată de 

Colegiul  Pedagogic  „V Lupu” 

Orhei 

 

Lista tinerilor specialişti angajaţi în câmpul muncii în instituţiile de învăţământ general din raionul Teleneşti în anul 2015 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  MIRIUŢA 

IRINA 

US „Alecu Russo”din Bălţi 

facultatea  

LL Franceză, 2015 

IP Gimnaziul Ciulucani 

profesor de LLFranceză 

Ordinul nr 12  

din 17.08.2015 

Gimnaziul 

Ciulucani 

Adeverinţă privind plasarea în 

cîmpul muncii  nr.16 din 17 august 

2015 eliberată de US „Alecu 

Russo”, Bălti 

 

  

Notă:  Pentru anul 2018  planificați pentru a fi încadrați 15 tineri specialişti   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 la  

Decizia nr. 1___ din             2018 

                                                   Lista tinerilor  specialiști 

angajați în cadrul I.M.S.P din  raionul  Teleneștii a cărui fondator este Consiliul Raional, 

în primii 3 ani de activitate, în scopul acordării suplimentului la salariu pentru timpul efectiv lucrat 

 

N/o 

 

Numele 

prenumele 

 

Studiile 

de profil, 

anul finisării studiilor 

 

Locul de muncă, 

funcția 

 

Nr. și data 

ordinului de 

angajare 

Titlul , numărul 

și data actului 

de repartizare eliberat 

de Ministerul Sănătății 

( copia se anexează) 

 

Detalii suplimentare 

( după caz) 

1 2 3 4 5 6 7 

IMSP Spitalul Raional 

1. Gorea Mariana  Asistent medical , 

2014 

Asistent medical       secţia 

boli interne 

Nr 29-c 04.08.2014     

Nr 5-p  din 

31.01.2018 

Certificat Nr 675 din 

17.07.2014 

Sa aflat în concediu  pentru 

îngr. copilului de la 

21.03.2016 până la 

31.012018  

2. Frueraru 

Doina  

Asistent medical , 

2016 

Asistent medical       secţia 

boli interne 

Nr 34-c 08.07.2016 Certificat Nr 656 din 

30.06.2016 

 

3. Bulat Olga Asistent medical , 

2016 

Asistent medical       unitate 

primiri urgenţe 

Nr 37-c 29.07.2016 Certificat Nr 650 din 

27.06.02016 

 

4. Ostreanu 

Diana 

Asistent medical , 

2016 

Asistent medical       secţia 

chirurgie 

Nr 47-c 24.08.2016 Certificat Nr 663 din 

27.06.02016 

 

5. Isac Diana Asistent medical , 

2016 

Asistent medical       secţia 

reanimare 

Nr 55-c 30.11.2016 Certificat Nr 678 din 

22.09.02016 

 

6. Melnicescu 

Feodora 

Asistent medical , 

2014 

Asistent medical       secţia 

chirurgie 

Nr 20-c 12.05.2017 Certificat Nr 672 din 

25.04.2017 

 

7. Vieru Carolina Asistent medical , 

2014 

Asistent medical       secţia 

boli infecţioase 

Nr 27-c 07.06.2017 Certificat Nr 612 din 

30.05.2017 

 

8. Ghercavi 

Diana 

Medic internist, 2017 Medic cardiolog Secţia 

consultativă 

Nr 32-c §1 

01.08.2017 

Certificat Nr 20-

MCH/17 din 

19.07.2017 

concediu  pentru îngrijirea 

copilului  până la 3 ani din 

25.09.2017 27.07.2020 



1 2 3 4 5 6 7 

9. Chiriac 

Alexandru 

Medic chirurg, 2017 Medic chirurg  

Secţia chirurgie 

Nr 32-c §2 

01.08.2017 

Certificat Nr 13-

MIN/17 din 

11.07.2017 

 

10. Galuşca 

Valentina 

Medic  ATI, 2017 Medic ATI secţia 

anestezioloie şi reanimare 

Nr 32-c §3 

01.08.2017 

Certificat Nr 18-

MAR/17 din 

19.07.2017 

 

11. Veşca Elena Asistent medical 

,2017 

Asistent medical Secţia 

chirurgie 

Nr 38-c § 3 

18.08.2017 

Certificat Nr 768 din 

24.07.2017 

 

12. Cosmin 

Anatoli 

Asistent medical 

,2017 

Asistent medical Secţia 

chirurgie 

Nr 38-c § 2  

18.08.2017 

Certificat Nr 404 din 

19.06.2017 

 

IMSP Centrul de Sănătate Telenești 

1. Golban Mariana Superioare, 2017 CS Telenești,medic de 

familie OMF Verejeni 

Nr. 8-k din 

01.08.2017 

Nr. 24 /MFA /17 din 

11.07.2017 

 

2. Privilean Ana Medii medicale,2016 CS Telenești, asistent 

medical sala imunizări 

Nr. 13-c din 

01.08.2016 

Cotorul nr. 684 din 

04.07.2016 

 

3. Corciu Elena Medii medicale,2016 CS Telenești, asistent 

medical CSPT 

Nr.22-c din 

01.12.2016 

Cotorul nr. 689 din 

01.12.2016 

 

4. Reaboi Zinaida Medii medicale,2017 OMF Bănești,asistent 

medical de familie 

Nr.3-K din 01.03.2017  Nr. 685 din 16.02.2017   

IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii-Vechi 

1. Chipăruș Liuba USMF ,                Medicina de 

familie , 2015 

    OMF Țînțăreni Medic 

de familie 

 Ordin Nr 7     

01.10.2015 

Certificat Nr 55 din 

29.07.2015 

 

 

 

 



Anexa nr.3 la  

Decizia nr. 1___ din             2018 

Lista 

tinerilor  specialiști  angajați   în  instituțiile  de cultură 

din  localitățile  raionului 

pentru  anul  2018 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Studiile Locul de muncă,  funcția Data  

angajării 

1. Ignat  Nina Medii  

speciale 

Biblioteca  Publică  Raională  „Vasile  Alecsandri”  

Telenești,  Șef  oficiu  împrumut  la  domiciliu (copii) 

18.01.2016 

2. Casapciuc  Elena Superioare Biblioteca  Publică  Raională  „Vasile  Alecsandri”  

Telenești,  Șef  oficiu  împrumut  la  domiciliu (elevi) 

05.10.2017 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Decizie nr        din     februarie  2018 

Cu privire la susţinerea  financiară  a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică. Pentru perioada 01 

ianuarie -31 decembrie 2018 

In
iţ

at
o

ru

l 

P
ro

ie
ct

u
l

u
i 

(1
) 

        Proiectul Deciziei cu privire la susţinerea  financiară  a cadrelor didactice în primii trei 

ani de activitate pedagogică,  a fost elaborat de către Direcţia Generală Educaţie în 

colaborare cu Direcţia Finanţe. 

R
eg

le
m

en
ta

re
a 

ju
ri

d
ic

 

(2
) 

Proiectul Deciziei cu privire la susţinerea  financiară  a cadrelor didactice în primii trei ani 

de activitate pedagogică: 

Art. 141 (1 lit. f) ) din Codul educaţiei prevede: Autorităţile administraţiei publice 

locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în limitele competenţelor stabilite de 

legislaţie, au următoarele atribuţii în domeniul educaţiei. asigură condiţii adecvate de 

activitate pentru personalul didactic şi de studii pentru  elevi 

Sc
o

p
u

l  
P

ro
ie

ct
u

lu
i 

(3
) 

Scopul proiectului de decizie este să asigure : 

-  moivarea încadrarării  absolvenţilor în  instituţiile de învăţământ general din raion 

în activitatea didactică,   

- promovarea   profesiei  de pedagog şi menţinerea cadrelor didactice tinere  în 

sistem. 

A
rg

u
m

en
ta

re
a 

(4
) 

În anul 2017 in instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal s-au încadrat 4 

tineri  specialişti.                                                                                                                                   

În anul 2016 in instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal s-au încadrat 5 

tineri  specialişti.                                                                                                                                 

În anul 2015 in instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal s-a încadrat un  

tânăr  specialişti.                                                                                                                          

Pentru anul 2018 se planific încadrarea a 15 specialişti 

A
n

al
iz

a 

(5
) 

 Proiectul Deciziei referitor la distribuirea  mijloacelor financiare pentru remunerarea 

cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică este întemeiat de : 

Proiectul Deciziei cu privire la susţinerea  financiară  a cadrelor didactice în primii trei ani 

de activitate pedagogică: 

Art. 141 (1 lit. f) ) din Codul educaţiei prevede: Autorităţile administraţiei publice locale de 

nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au 

următoarele atribuţii în domeniul educaţiei. asigură condiţii adecvate de activitate pentru 

personalul didactic şi de studii pentru  elevi . 



M
ijl

o
ac

el
e 

fi
n

an
ci

ar
e 

(6
) 

  Cheltuielile necesare pentru punerea susţinerea    cadrelor didactice în primii trei ani de 

activitate pedagogică  constituie 32 mii 980 lei ( conform anexei 1). 

Pentru tinerii specialişti la angajare câte 500 lei/persoană. 

500 lei X 15 c.d,= 7500-00 lei 

Total 40480,00 

 

 

                              Şef DGE Teleneşti       Alina Pascaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

pentru decizia de alocare a surselor financiare a tinerilor specialiști 

 

 Se alocă din soldul disponibil a bugetului Unității Administrativ-Teritoriale de 

nivelul II pentru susținerea tinerilor specialiști cu sumele aprobate prin deciziile 

Consiliului raional anterioare pentru instituțiile de sănătate, fondatorul căruia este 

Consiliul raional, conform listelor înaintate: 

- Spitalul raional  - 44,1 mii lei 

- Centrul de sănătate Telenești – 16,8 mii lei 

- Centrul de sănătate Sărăteni – 4,5 mii lei 

Pentru instituțiile din învățământul gimnazial/liceal suma de 50,1 mii lei.  

Pentru 15 cadre didactice solicitați de la 01 septembrie 2018 a câte 500,0 lei pentru fiecare 

persoană, este necesar de 7,5 mii lei. 

Pentru instituțiile culturale 6,0 mii lei. 



 Suma totală de alocare pentru tinerii specialiști, constituie 129,0 mii lei. 

 Listele înaintate de instituții, se anexează. 

 

Anexe: 5  file 

 

  

 Șef Direcția Finanțe      L.Darii 

 

 

 


