PRoIBcT
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET
din

DECIZIE

_

пr._

septembrie 2017

Cu privire la Regulamentul privind рlЁlilе
de stimulare а funclionarilor publici din
subdiviziunile Consiliului Raional Edine!

in temeiul жt.43 din Legea privind administralia public1 lосаlй nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, Legii ш.48 diп22.0З.2012 privind sistemul de salarizare а func{ionarilor publici, cu modificйrile
qi complJtёrile ulterioare, art.40 din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire 1а funclia рuЬliсё qi
,tutrtui funclionarului public, Hotйrirea Guvernului пr.З31 din 28.05.20012 privind salarizarea
func}ionarilor publici, cu modificбrile qi completlrile ulterioare, Regulamentul privind constituirea qi
funclionarea йnsiliului raional Edine! aprobat prin deciziarш'.2712 din 30.10.2013, сu modificбrile qi
completlrile ulterioare, Consiliul raional Edine1

DECIDE:
l. se арrоьё Regulamentul privind plalile de stimulare а funclionarilor publici din subdiviziunile
Consiliului Raional Edine!, сопfоrm anexei.
2. Conducёtorii de subdiviziuni а Consiliului raional Edine1, vor asigura acordarea pll1ilor
stimulatorii angajaliloI cale delin funclii publice in strictl conformitate cu prezenta decizie.
prezenta decizie se aduce la cunogtin!й publicй prin publicarea ре site-ul oficial al consiliului
raional wwrv.edinet.md qi se соmuпiсй prin transmiterea copiei:
Oficiului Teritorial Edine! al Cancelariei de Stat;
Preqedintelui raionului Edine1;
Direcliilor, Sec}iilor Consiliului raional Edine!.
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Апеха
la decizia Consiliului raional Edinet
nr._ din septembrie20|'7

_

REGULAMENT
privind plй{ile de stimulare а func{ionarilor publici din subdiviziunile Consiliului rаiопаl Edine{
I.Dispozi{ii gепеrаlе
Prezentul Regulament este adoptat iпbazaprevederilor Legii пr.48 din 22.0з.20|2 privind
sistemul de salarizare а funclionarilor publici, cu modificёrile qi completёrile ulterioare, Ноtйrirеа
Guvernului пr.3З1 din 28.05.20012 privind salarizarea funclionarilor publici, сu modificбrile qi
completlrile ulterioare, in scopul reglementlrii modului qi condiliilor de рlаtё а altor рlйli de stimulare
а funclionarilor publici din Aparatul Preqedintelui raionului 9i personalului саrе delin funclii publice
de conducere in subdiviziunile Consiliului raional Edine! (ре parcurs - Consiliu).
2. Prevederile prezentului Regulament au ac}iune asupra personalului care delin funclii publice de
conducere qi funclii publice de execulie din cadrul Aparatului Pregedintelui raionului, Secliei
Economie' secliei raionale culturё qi personalului care delin funclii publice de conducere in
subdiviziunile Consiliului raional Edine! (conducйtorii de subdiviziuni).
З. Prezentul regulament nu limiteazй dreptul persoanelor men}ionate la punctu|2 de а beneficia qi
de alte plati ýi suplimente prevёzute de legislalia in vigoare.

1.

II. Func{ionarii publici din cadrul administra{iei publice locale de пivеlul doi

4,

Funclionarii publici din cadrul Aparatului Preqedintelui Raionului qi personalul care delin
funclii publice in subdiviziunile consiliului raional Edine! (ре parcurs - autoritali publice) beneficiaz1
de plali de stimulare, care se асhitй din contul mijloacelor alocate anual in limita а Т5о/о din fondul
*uh d. salarizare (ре subdiviziune), calculat in raport cu salariile de func{ie prevйzute in schema de
incadrare а autoritllii publice Ei din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate ре anul
respectiv ре autoritate, disponibile duрй efectuarea plйlilor premiilor unice cu prilejul jubileelor,
sйrbйtorilor profesionale qi al zilelor de sйrЬёtоаrе nelucrltoare.
5. Conducltorii autoritёlilor piblice ale Consiliului raional vor elabora, aviza 1а Direc{ia Finanle,
а func{ionarilor publici de conducere Ei
Ei арrоЬа, Regulamente proprii cu privire la pll1ile de stimulare
de execulie din autoritй{ile respective, cu respectarea prevederilor pct.4 din prezentul Regulament.
6. Plalile de stimulareo pentru personalul саrе delin funclii publice de conducere qi funclii publice
de execulie din cadrul Aparatului Preqedintelui raionului, Sec{iei Economie, Secliei raionale Culturй qi
personalului саrе delin funclii publice de сопduсеrе in subdiviziunile Consiliului raional Edine!, Se
vor асоrdа inbazaactului administrativ а1 preqedintelui raionului.
,7, Plalile de stimulare, pentru personalul care delin funclii publice de conducere Ei de execu{ie
din cadrul subdiviziunilor Consiliului, altele decit сеlе indicate 1а pct.6 din prezentul Regulament, Se
чоr acorda рriп actul administrativ а1 conducйtorului subdiviziunii consiliului, la sfirqitul fiесйrеi luni,
qi vor fi achitate odatй cu plata salariului.
8. Conducёtorii subdiviziunilor Consiliului raional, pentru ApaTatul preqedintelui raionuluiserviciul resurse umane, la sfirEitul fiесйrеi luni, prezintй preqedintelui raionului spre арrоЬаrе,
calculele cu privire la achitarea рlйlilоr de stimulare, avizate de qеfа Direcliei Finanle.
g, Cuantumul plйlii lunaTe de stimulare acordatб unui funclionar public nu poate dерйqi 30% din
salariul de funclie al acestuia.
10. Plйlile de stimulare nu se acordl in cazul funclionarilor publici care au fost sanctiona{i
disciplinar in perioada de gestiune, Sau au sancliuni disciplinare nestinse, conform legislaliei in
vigoare. in cazul care instan{a de judecatй anuleazй actul administrativ de sanc{ionaTe а func{ionarului
public, plata se va acorda in condiliile prevйzute mai sus.
са
1 1. Lipsirea, totalй sau раr!iаlё, а funclionarului public de plata de stimulare пu este consideratй
qi
nu
о
un
drept
este
sancliune disciplinarё. Decizia angajatorului de achitare а plёlilor de stimulare
obligalie.

,-,ж,"
III. Condi{iile 9i modul stabilirii/efectuйrii plй{ilor
Consiliul raional арrоЬй suma апuаlй а Гrпап!йrii destinate acordйrii plйlilor de stimulare, la
рrорuпеrеа preqedintelui raionului, de regu16, odatй cu adoptarea bugetului anual, 1inind cont de statele
de personal а Aparatului preqedintelui raionului qi subdiviziunilor consiliului raional, de schemele de
incadrare aylzate de Cancelaria de stat Ei aprobate in modul stabilit.
13, Cuantumurile, mбrimile concrete qi personalul саrе beneficiazi de alte plali de stimulare, se
stabilesc luпаr de cйtre preEedintele raionului (pentru personalul саrе delin funclii publice de
conducere qi funclii publice de execu}ie din cadrul Aparatului Preqedintelui raionului, Secliei
Economie, Secliei raionale Culturй qi conducйtorii subdiviziunilor Consiliului raional Edine1), qi de
conducёtorul subdiviziunii Consiliului (репtru peIsonalul care delin funclii publice de conducere 9i de
execulie din cadrul autoritйlii respective), in temeiul calculelor (ре fiecare subdiviziune араrtе) avizate
de qeful Direcliei Fiпап{е.
i4. Conducбtorul autoritйlii publice, la efectuarea calculelor pla{ii de stimulare lunare, pentru
fiесаrе funclionar public se va ghida de urmйtоаrеа fоrmulй:
PS=S.E/FS
12,

uпdе:

- mёrimеа pll}ii

de stimulare pentru funclionarul public;
func{ie
а1 funclionarului public;
de
salariul
Е - valoarea total1 а mijloacelor alocate pentru alte plйli de stimulare qi а economiilor mijloacelor
pentru retribuirea muncii alocate ре anul respectiv pentru autoritatea piblicё, calculate pentru luna de
calcul а plйlilor de stimulare;
FS - Fondul total de salarii lunare (de funcfie) de bazй prevйzute in schema de incadrare а autoritatii
publice, pentru luna de calcul а plйlilor de stimulare.
15. P161ile de stimulare pentru func{ionarii publici se асоrdй lunar, pentru:
. indeplinireao cumulativ de la inceputul anului, а sarcinilor de Ьаzй din Fiqa de post qi а
Indicatorilor de реrfоrmап!й а obiectivelor individuale de activitate;
о Executarea, cumulativ de la inceputul anului, а bugetului autolitatii publice, la toate capitolele;
. Asigurarea indeplinirii, cumulativ de la inceputul anului, а veniturilor proprii (mijloacelor
speciale) stabilite in anexa nr.7 1а Bugetul anual al raionului;
о Ехесutаrеа deciziilor consiliului raional qi dispozi{iilor preEedintelui raionului.
16. Nivelul de indeplinire а indicatorilor din pct,15 este prezentat, separat pentru Гtесаrе
subdiviziune а Consiliului, de сбtrе conducёtorul ei, odatй cu calculele mйrimii plйlii de stimulare.
17. Conducйtorul autoritalii publice (subdiviziunea Consiliului) va emite ordin de acordare а
plllilor de stimulare а func}ionarilor publici din cadrul subdiviziunii, numai dupй sеmпаrеа dispoziliei
respective de сйtrе preqedintele raionului.
18. Lipsirea de plёlile stimulatorii а conducltorului autoritalii publice, nu serveqte temei de lipsire
de aceste рlйli а funclionarilor publici din subdiviziune,

PS
S

IV. Dispozi{ii fiпаlе
19. Evidenta veniturilor oblinute (taxe qi impozite locale) se organizeazбin conformitate cu Legea

contabilitllii, instruc}iunile cu privire la eviden{a contabilй in institцliile publice, aprobat de Ministerul
Finanlelor, precum qi cu prevederile prezentului Regulament.
20. Contabilitatea Aparatului preqedintelui qi/sau contabilitatea Subdiviziunilor Consiliului raional
чоr efectua calcularea plёlilor in baza actelor administrative interne adoptate iп corespundere cu

''*';?]аla',iЗiff.1

autoritafllo, р,rыi.., vor prezenta Consiliului raional raporturi despre utilizarea
mijloacelor financiare alocate cu destinalia plйli de stimulare, imрrеuпй cu raportul privind executarea
bugetului unit6{ii pentru perioada de gestiune, in termenele, condiliile qi modul prevбzute de legisla}ie.
22. Cheltuielile се }in de рuпеrеа in aplicare а prezentului Regulament чоr fi suportate din contul qi
in limitele cheltuielilor de personal prevйzute iп bugetul instituliilor ре anul respectiv.
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