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Proiect
DECIZIE nr. 1/
din 21 martie 2019
” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata
premiului anual pentru rezultatele activității, în funcție de
veniturile obţinute suplimentar la cele aprobate/rectificate”

În scopul reglementării modului și condiţiilor de plată a premiului anual pentru
rezultatele activității în funcție de veniturile obţinute suplimentar la cele
aprobate/rectificate (în continuare premiu anual), persoanelor care deţin funcţii de
demnitate publică și funcţionarilor publici, ținând cont de prevederile art. 6, alin. 2 al
Cartei Europene a Autonomiei Locale, art. 109 din Constituția Republicii Moldova,
precum și întru executarea art. 10 (2) al Legii nr.270 din 23.11.2018 „Privind sistemul de
salarizare în sectorul bugetar”, punctul 1.1 și 22 a Legii nr.180 din 11.03.2013 ”Cu
privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare”, având în vedere
avizul pozitiv al Comisiei consultative pentru problemele de economie buget și finanțe, în
temeiul art. art. 3, 5, 6, 9, 43 (1) lit. „b”, 46 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006,
privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional,
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind plata premiului anual pentru rezultatele
activității, în funcție de veniturile obţinute în anul bugetar de referință, suplimentar la
cele aprobate/rectificate, în cadrul Consiliului raional Telenești, conform prevederilor
anexei, parte integrantă a prezentei decizii.
2. Se abrogă decizia 2/5 din 26 mai 2016 „Cu privire la aprobarea regulamentului
privind plata premiului anual din veniturile obținute suplimentar la cele aprobate ”
3. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se
publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de
Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului Raional

Sergiu Lazăr

Anexă la Decizia
nr.1/ _ din 21 martie 2019

REGULAMENTUL
privind plata premiului anual pentru rezultatele activității, în funcție de veniturile
obţinute suplimentar la cele aprobate/rectificate, în cadrul Consiliului raional Telenești

I. Dispoziţii generale
1.Prezentul Regulament este adoptat în baza prevederilor art. 6, alin. 2 al Cartei
Europene a Autonomiei Locale, art. 109 din Constituția Republicii Moldova, art. 3, 5, 6
și 9, 43 (1) lit. „b” din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
precum și întru executarea art. 10 (2) al Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Privind sistemul de
salarizare în sectorul bugetar”, punctul 1.1 și 22 a Legii nr.180 din 11.03.2013 ”Cu
privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare”, în scopul
reglementării modului și condiţiilor de plată a premiului anual pentru rezultatele
activității, în funcție de veniturile obţinute în anul bugetar de referință, suplimentar la
cele aprobate/rectificate (în continuare premiu anual), persoanelor care deţin funcţii de
demnitate publică și funcţionarilor publici.
2. Prevederile prezentului Regulament au acțiune asupra tuturor persoanelor care
deţin funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici din cadrul Aparatului
Președintelui raionului, Direcțiilor, Secțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului
Raional Telenești.
3. Prezentul regulament nu limitează dreptul persoanelor menționate la punctul 2
de a beneficia și de alte plăți și suplimente prevăzute de legislația în vigoare, dar
nemenționate de acest regulament.
4. În sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația în vigoare,
premiul anual se definește drept o plată anuală acordată persoanelor cu funcție de
demnitate publică și funcționarilor publici în cuantum de pînă la 3 salarii lunare, în limita
a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele
aprobate/rectificate, pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfârșitul
anului bugetar, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat.
II. Condițiile şi modul stabilirii/efectuării plăţilor premiului anual persoanelor care
dețin funcții de demnitate publică
5. Cuantumul unui premiu anual nu va depăși 3 salarii lunare (de funcție), conform
salariului calculat și se stabilește prin decizia Consiliului raional în limita a 30% din
veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate/
rectificate pentru anul bugetar finalizat.
6. Președintele raionului va propune spre aprobare la ședința Consiliului raional,
mărimea premiului anual pentru vicepreședinții raionului, ținând cont de gradul de
îndeplinire a atribuțiilor de serviciu pentru domeniile de activitate, din anul precedent.
7. La stabilirea mărimii premiului anual în cazul Președintelui raionului,
prerogativa înaintării propunerilor va fi a Președintelui Comisiei Consultative de
Specialitate pentru Economie Buget și Finanțe, avînd la bază indicii ce țin de gralul de
executare a bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli pentru anul precedent.

III. Condițiile şi modul stabilirii/efectuării plăţilor premiului anual
funcționarilor publici
8. Cuantumul (sumativ) al premiul anual pentru Aparatul Preşedintelui Raionului
şi subdiviziunile Consiliului Raional se stabilește prin decizia Consiliului raional, în limita a
30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele
aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat;
9. Preşedintele raionului prin dispoziţie stabileşte mărimea premiului anual
(individual) pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului şi
conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional;
10. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional, prin ordin intern stabilesc
mărimea premiului anual (individual) pentru fiecare funcţionar public din cadrul
subdiviziunii pe care o conduc;
11. De premiu anual pot beneficia funcţionarii publici din Aparatului Preşedintelui
raionului şi subdiviziunile Consiliului Raional care nu au avut sancţiuni disciplinare și au
obținut calificativul ”bine” și ”foarte bine” la evaluarea performanțelor individuale pentru
anul precedent.
V. Dispoziţii finale
12. Premiul în cauză se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul
şi în limita sursele disponibile ale bugetului raional pentru anul în curs.
13. Premiul se calculează pentru perioada unui an calendaristic efectiv lucrat.
În cazul personalului, care din diverse motive nu a activat pe parcursul unui an
calendaristic deplin, premiul se calculează proporțional perioadei efectiv lucrate.
14. Decizia privitor la stabilirea cuantumului premiului unic, va fi însoțită de nota
informativă privitor la veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute
suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat și lipsa la sfârșitul
anului bugetar precedent, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat, semnată
de șeful Direcției Finanțe.
15. Achitarea plăţilor de la veniturile menţionate va fi inclusă în devizul de
cheltuieli la grupa 1 (servicii de stat cu destinaţie generală) art. 211140 (premieri).
16. Evidenţa veniturilor obţinute (taxe şi impozite locale) se organizează în
conformitate cu Legea contabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în
instituţiile publice, aprobat de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului
Regulament.
17. Contabilitatea va efectua calcularea plăţilor în baza actelor administrative și
normative în vigoare.
Secretarul Consiliului Raional

Sergiu Lazăr

