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  D E C I Z I E 

                                                       mun. Hînceşti 

 

    din 12 octombrie 2017                                                         nr. 05/33 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind plățile de stimulare a funcționarilor 

publici din Aparatul Președintelui raionului 

și subdiviziunile Consiliului Raional Hîncești 

                                                                                                    

În conformitate cu prevederile Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de 

salarizare a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art.40 

din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public, Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind constituirea 

și funcționarea Consiliului raional Hîncești aprobat prin Decizia nr.04/02 din 

22.09.2015, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 43 alin.(1) lit.q ) 

şi 46 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

Raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind plățile de stimulare a funcționarilor publici 

din Aparatul Președintelui raionului și din subdiviziunile Consiliului Raional 

Hîncești (se anexează); 

2. Președintele raionului și conducătorii de subdiviziuni a Consiliului Raional 

Hîncești, vor asigura acordarea plăților stimulatorii angajaților care dețin 

funcții publice în strictă conformitate cu prezenta decizie; 

3. Calcularea plăților stimulatorii se va fi efectua  începînd cu 19.08.2017. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ghenadie BUZA, 

președinte al Raionului Hîncești. 

 

          Preşedintele şedinţei:                                              Vasile GAJIU 

 

Contrasemnează: 

                Secretarul 

      Consiliului Raional Hînceşti                                     Elena MORARU TOMA 
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Anexa 

la Decizia Consiliului raional Hînceşti  

nr. 05/33 din 12 octombrie 2017 
 

 

REGULAMENTUL 

privind plățile de stimulare  funcţionarilor publici din  

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului Raional Hîncești 

 

I.Dispoziţii generale 

          1. Prezentul Regulament este adoptat în baza prevederilor Legii nr.48 din 

22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind 

salarizarea funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 

reglementării modului și condițiilor de plată a altor plăți de stimulare a funcționarilor 

publici din Aparatul Președintelui raionului  și subdiviziunile subordonate Consiliului 

raional Hîncești (în continuare- Consiliu). 

2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra tuturor persoanelor 

funcţionari publici din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului şi 

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional. 

3. Prezentul regulament nu limitează dreptul persoanelor menţionate la punctul 2 

de a beneficia şi de alte plăţi şi suplimente prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

II. Funcţionarii publici din cadrul administraţiei publice locale de nivelul doi 

4. Funcţionarii publici din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului şi subdiviziunile 

subordonate Consiliului raional beneficiază de: plăți de stimulare formate 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 premiilor unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare. 

5.  Plățile de stimulare, pentru personalul care dețin funcții publice de conducere și 

funcții publice de execuție din cadrul Aparatului președintelui raionului și 

conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional Hîncești, se vor acorda în baza 

actului administrativ al președintelui raionului. 

6.  Plățile de stimulare, pentru personalul care dețin funcții publice de conducere și de 

execuție din cadrul subdiviziunilor Consiliului, altele decît cele indicate la pct.6 din 

prezentul Regulament, se vor acorda prin actul administrativ al conducătorului 

subdiviziunii Consiliului, la sfîrșitul fiecărei luni, și vor fi achitate odată cu plata 

salariului. 



7. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional Hîncești, prezintă președintelui 

raionului spre aprobare calcule cu privire la achitarea plăților de stimulare, avizate de 

fiecare conducător în parte la sfîrșitul fiecărei luni. 

8. Specialistul principal (resurse umane) prezintă președintelui raionului spre 

aprobare calcule cu privire la achitarea plăților de stimulare pentru Aparatul 

președintelui raionului și conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional Hîncești, la 

sfîrșitul fiecărei luni. 

9. Plățile de stimulare vor fi stabilite diferenţiat pentru fiecare funcţionar public de 

către conducătorul subdiviziunii/autorităţii publice în limita sumei calculate în funcţie 

de aportul fiecăruia la obţinerea rezultatelor. 

10. Cuantumul plății lunare de stimulare acordată unui funcționar public nu poate 

depăși 30% din salariul de funcție al acestuia. 

11. Plățile de stimulare nu se acordă în cazul funcţionarilor publici care au fost 

sancţionaţi disciplinar în perioada de gestiune., sau au sacțiuni disciplinare nestinse, 

conform legislației în vigoare. În cazul care instanţa de judecată anulează actul 

administrativ de sancţionare a funcţionarului, plata se va acorda în condiţiile 

prevăzute mai sus.  

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

considerată ca sancțiune disciplinară. Decizia angajatorului de achitare a plăților de 

stimulare este un drept și nu o obligație. 

 

III. Condițiile şi modul stabilirii/efectuării plăţilor  

13. Consiliul raional aprobă suma generală a finanțării destinate acordării plăţilor de 

stimulare, la propunerea președintelui raionului, de regulă,  odată cu adoptarea 

bugetului anual, ținînd cont de statele de personal a Aparatului președintelui raionului 

și subdiviziunilor Consiliului raional, de schemele de încadrare avizate de Cancelaria 

de stat și aprobate în modul stabilit.  

14. Cuantumurile, mărimile concrete și personalul  care beneficiază de alte plăți de 

stimulare, se stabilesc lunar de către președintele raionului prin dispoziție ( pentru 

personalul care dețin funcții publice de conducere și funcții publice de execuție din 

cadrul Aparatului Președintelui raionului, conducătorii subdiviziunilor Consiliului 

raional Hîncești), și de conducătorul subdiviziunii Consiliului ( pentru personalul care 

dețin funcții publice de conducere și funcții publice de execuție din cadrul 

subdiviziunii respective),  prin ordin și în temeiul calculelor (pe fiecare subdiviziune 

aparte) avizate de Președintele raionului și conducătorul subdiviziunii Consiliului. 

15. Conducătorul autorității publice, la efectuarea calculelor plății de stimulare 

lunare, pentru fiecare funcționar public va calcula conform următoarei formule: 

PS=S•EFS 

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 și a 

economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe 

autoritate/subdiviziune, calculate pentru luna de calcul al plăților de stimulare; 

FS – Fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de 

încadrare a autorității publice/subdiviziunii pentru luna de calcul al plăților de 

stimulare. 

16.  Plățile de stimulare pentru funcționarii publici se acordă lunar. 

17. Conducătorii autorității publice (subdiviziunea Consiliului) va emite ordin de 

acordare a plăților de stimulare a funcționarilor publici din cadrul subdiviziunii, 

numai după semnarea dispoziției respective de către președintele raionului. 

18. Lipsirea de plățile stimulatorii a conducătorului subdiviziunii, nu servește drept 

temei de lipsire de aceste plăți a funcționarilor publici din subdiviziune. 

 

IV. Dispoziţii finale 

19. 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. 

20. Contabilitatea Aparatului președintelui și/sau contabilitatea Subdiviziunilor din 

subordinea Consiliului raional va efectua calcularea plăţilor în baza actelor normative 

interne adoptate în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

21. Conducătorul autorițății publice și conducătorii subdiviziunilor  din subordinea 

Consiliului raional vor prezenta Consiliului raional raporturi despre utilizarea 

mijloacelor financiare alocate cu destinație plăți de stimulare, împreună cu raportul 

privind  executarea bugetului unităţii pentru perioada de gestiune, în termenele, 

condițiile și modul prevăzut de lege. 

22. Cheltuielile ce țin de punerea în aplicare a prezentului Regulament vor fi 

suportate din contul și limitele cheltuielilor de personal prevăzut în bugetul 

instituțiilor pe anul respectiv. 

                      

                Secretarul 

   Consiliului Raional Hîncești                                    Elena MORARU TOMA 

 

 

  


