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PROIECT DE DECIZIE 

 Nr.08/10        din .....  .................2018 

 

Cu privire la aprobarea privind plata ajutorului material, premiului anual şi 

suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea 

tehnică din cadrul Unității Administrativ Teritoriale 

 

Examinînd nota informativă a primarului comunei Cărpineni referitor la 

aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual şi 

suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea 

tehnică din cadrul Unității Administrativ Teritoriale (comuna Cărpineni); 

În conformitate cu art. 6, alin. 2 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, art. 

109 din Constituția Republicii Moldova, art. 3, 5, 6 și 9 din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, precum și întru executarea Legii nr.355/2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi a Legii nr. 48/2012 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici, în scopul reglementării modului și condiţiilor de 

plată a ajutorului material, premiului anual și suplimentelor salariale din cadrul; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se aprobă Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual şi 

suplimentelor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea 

tehnică din cadrul Unității Administrativ Teritoriale (comuna Cărpineni). 

2.Executarea deciziei se pune în sarcina primarului comunei Cărpineni, Cărpineanu 

Ion și a contabilului șef, Burcă Natalia. 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Financiară, 

Drept și Disciplină. 

Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni      Victor DECUSEARĂ 
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Proiect tip 

(recomandat APL ca anexă la Decizia respectivă a Consiliului) 

 

 

REGULAMENTUL  

privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu și a 

altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, 

funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din 

cadrul Unității Administrativ Teritoriale comuna Cărpineni 

 

 

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 

din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, precum și întru executarea Legii 

nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi a Legii nr. 48/2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în scopul reglementării modului și 

condiţiilor de plată a ajutorului material, premiului anual și suplimentelor salariale din cadrul 

Primăriei comunei Cărpineni 

2. Prevederile prezentului Regulament au acțiune asupra tuturor persoanelor care deţin 

funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea 

tehnică din cadrul unității administrativ-teritoriale Cărpineni 

3. Prezentul regulament nu limitează dreptul persoanelor menționate la pct. 2 de a 

beneficia și de alte plăți și suplimente prevăzute de legislația în vigoare, dar nemenționate 

expres de prezentul Regulament.  

4. În sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația în vigoare se definesc 

și se disting următoarele noțiuni: 

ajutor material – o plată anuală obligatorie, acordată persoanelor cu funcție de 

demnitate publică şi personalului din cabinetul acestora, funcționarilor publici și altor 

angajați din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare APL), în mărime 

de un salariu mediu lunar;  
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premiu cu ocazia sărbătorilor și zilelor nelucrătoare – o plată acordată cu prilejul 

jubileelor, sărbătorilor profesionale şi zilelor de sărbătoare nelucrătoare, funcționarilor 

publici și altor angajați din cadrul APL, din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea 

muncii, alocate pe anul respectiv și în cuantumul care nu poate depăşi salariul lunar (salariul 

de funcţie) al salariatului premiat în cazul funcționarilor publici și ai altor angajați ai APL, iar 

pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice 

locale se stabileşte prin dispoziția primarului comunei Cărpineni, în baza prezentului 

Regulament; 

premiu anual - o plată anuală acordată persoanelor cu funcție de demnitate publică şi 

funcționarilor publici (în cuantum de până la 3 salarii lunare), precum și altor angajați din 

cadrul APL (în cuantum de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie)) în 

condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Regulament. 

spor salarial – o plată suplimentară în mărime de până la 50%  din salariul de funcție 

acordată persoanelor cu statut de funcționar public pentru abilităţi profesionale şi aptitudini 

necesare în realizarea cu succes a obiectivelor şi sarcinilor de serviciu.  

 suplimente  - următoarele plăți de stimulare acordate conform legislaţiei în vigoare:  

a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică - beneficiază lunar de plăţi de 

stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plăţile respective se achită pentru 

timpul efectiv lucrat, proporţional salariului lunar din contul mijloacelor planificate 

în acest scop în bugetele autorităţilor respective sau alocate de la bugetul de stat; 

b) funcţionarii publici – conform art. 9 din Legea nr. 48/2012 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici: 

- plată pentru orele prestate peste durată normală a timpului de muncă sau în 

zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi 

desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului; 

- suplimente pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei 

funcţii publice vacante sau temporar vacante; 

c) personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea APL - 

beneficiază lunar de plăţi de stimulare în mărime de până la 15% din salariul de 

funcţie. Plăţile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporţional 

salariului de funcţie şi se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Cărpineni, 

 

II. Persoanele cu funcție de demnitate publică din cadrul APL şi modul 

stabilirii/efectuării plăţilor 

5. Primarul, viceprimarul/ președintele, vicepreședintele raionului (a se specifica) 

beneficiază de: 

- ajutor material anual în mărimea unui salariu mediu lunar;  

- premii cu ocazia sărbătorilor și zilelor nelucrătoare, care se plătesc din contul 

economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul 

premiului unic nu va depăşi 1,5 sau 2 (a se specifica) salarii lunare; 
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- premiu anual, acordat în baza deciziei Consiliului __________ (a se specifica), 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.  Premiul respectiv se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în 

limita bugetului rectificat pentru anul în curs; 

- supliment în mărime de 50% din salariul lunar; 

- alte plăți și suplimente prevăzute de legislația în vigoare 

6. Ajutorul material şi suplimentul în mărime de 50 % se stabileşte şi se acordă de către 

primar (președinte a raionului a se specifica ) prin dispoziție, în conformitate cu prezentul 

Regulament şi cadrul legal şi normativ. 

7. Premiul anual şi premiile cu ocazia sărbătorilor și zilelor nelucrătoare se stabileşte 

odată cu întrunirea temeiurilor și în condițiile prevăzute de lege, actele normative și prezentul 

Regulament şi se acordă de către primar (președinte a raionului a se specifica ) prin 

dispoziție. 

 

III. Funcționarii publici din cadrul APL şi modul stabilirii/efectuării plăţilor 

 

8. Funcționarii publici din cadrul Primăriei (Aparatului Președintelui Raionului si 

subdiviziunile subordonate consiliului raional)___________________ (a se specifica) 

beneficiază de: 

- plăţi pentru orele prestate peste durată normală a timpului de muncă sau în zilele de 

sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit 

atribuţiilor din fişa postului. 

- premiu anual, acordat în baza deciziei Consiliului __________ (a se specifica), în 

cuantum de până 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.  Premiul respectiv se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în 

limita bugetului rectificat pentru anul în curs. 

- premii cu ocazia sărbătorilor și zilelor nelucrătoare, care se plătesc din contul 

economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul 

premiului unic nu va depăşi salariul de funcţie al funcţionarului premiat. 

- ajutor material anual în mărime de un salariu de funcție lunar; 

- sporul la salariu, stabilit funcționarilor publici pentru abilităţi profesionale şi aptitudini 

necesare pentru îndepliniri obiective şi sarcinile executate. Mărimea sporului nu poate depăşi 

50 % din salariul de funcţie. 

- alte plăți și suplimente prevăzute de legislația în vigoare. 

9. Cuantumurile/mărimile concrete și persoanele care beneficiază de plăţile prevăzute la 

pct. 8 se stabilesc în conformitate cu legea, actele normative şi prezentul Regulament de către 

primar (preşedintele raionului a se specifica ) prin dispoziție. 
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IV Personalul care efectuează deservirea tehnică din cadrul Primăriei 

(Aparatului Președintelui Raionului și subdiviziunile subordonate consiliului raional) (a 

se specifica) şi modul stabilirii/efectuării plăţilor 

10. Personalul care efectuează deservirea tehnică din cadrul Primăriei (Aparatului 

Președintelui Raionului și subdiviziunile subordonate consiliului raional) (a se specifica) 

beneficiază de: 

- premiu anual pentru rezultatele anului precedent/anului şcolar încheiat, în cuantum de 

cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie).  Premiul anual poate fi redus sau 

anulat salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau 

necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. 

- ajutor material.  Pentru acordarea ajutorului material se utilizează nu mai puţin de un 

fond lunar de salarizare pe an. 

- premii cu ocazia sărbătorilor și zilelor nelucrătoare, al căror cuantum, în fiecare caz, 

nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat. 

- supliment în mărime de până la 15% din salariul de funcţie.  

- alte plăți și suplimente prevăzute de legislația în vigoare. 

11. Cuantumurile/mărimile concrete și persoanele care beneficiază de plăţile prevăzute la 

pct. 10 se stabilesc în conformitate cu legea, actele normative şi prezentul Regulament de 

către primar (preşedintele raionului a se specifica ) prin dispoziție. 

 

V. Condițiile şi criteriile de stabilire/efectuare a plăţilor 

12. Consiliul local (raional a se specifica) aprobă suma generală a finanțării destinate 

acordării plăţilor prevăzute de prezentul Regulament, la propunerea primarului (președintelui 

raionului a se specifica), de regulă odată cu adoptarea bugetului pentru anul următor și 

aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal a primăriei (aparatului președintelui 

raionului și subdiviziunilor consiliului raional/municipal a se specifica), în condițiile legii și 

în conformitate cu posibilitățile financiare. 

13. Consiliul local (raional a se specifica), la propunerea primarului (președintelui 

raionului a se specifica) sau a consilierilor, poate decide stabilirea sau modificarea finanțării 

destinate plăţilor prevăzute de prezentul Regulament ori de câte ori este necesar pe parcursul 

anului bugetar, în condițiile legii și în conformitate cu sursele de finanțare disponibile. 

14. Inițiativa privind acordarea plăţilor prevăzute de prezentul Regulament aparține 

primarului (președintelui raionului a se specifica), conducătorilor subdiviziunilor și 

reprezentanților salariaților autorităților locale respective.  

15. Primarul (președintele raionului a se specifica) beneficiază de premii anuale și cu 

diferite ocazii în mod obligatoriu, odată cu întrunirea temeiurilor și în condițiile prevăzute de 

lege și/sau prezentul Regulament.  

16. În cazul acordării premiilor întregului personal, de ele beneficiază obligatoriu și 

conducătorul APL (primarul, președintele raionului a se specifica).  Se interzice 

discriminarea conducătorului autorităţii executive pe criterii de apartenenţă politică şi orice 

alt criteriu neprevăzut de lege. 
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17. Ajutorul material se acordă persoanelor cu funcție de demnitate publică, inclusiv 

conducătorilor APL, funcționarilor publici și altor angajați din cadrul primăriei (aparatului 

președintelui raionului a se specifica), în mărime de un salariu mediu lunar și în funcție de 

resursele disponibile conform prevederilor pct. 12 sau 13 ale prezentului Regulament.  

18. De premiul acordat cu prilejul jubileelor (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ani, etc.), cu 

ocazia sărbătorilor profesionale (Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din APL, Ziua 

Funcționarului Public, Ziua juristului, Ziua finansistului, etc.), zilelor de sărbători (Crăciun, 

Ziua Independenţei, Hramul oraşului, Paşte etc. ) și alte zile nelucrătoare în conformitate cu 

art. 111 al Codului Muncii beneficiază obligatoriu atât funcţionarii şi alţi angajaţi, cât și 

conducătorii autorităților publice locale (primarii, viceprimarii, președinții de raioane, 

vicepreședinții de raioane a se specifica).   

19. Plăţile prevăzute de prezentul Regulament se acordă de către autoritatea publica locală 

executivă (primar, președinte de raion a se specifica), inclusiv după examinarea propunerilor 

venite din partea subiecților menționați in pct. 14 și în conformitate cu decizia consiliului 

local (raional a se specifica), menționată la punctul 12 și/sau 13 al prezentului Regulament.  

 

VI. Dispoziţii finale 

20. Achitarea plăţilor menţionate va fi inclusă în devizul de cheltuieli conform normelor 

de procedură contabilă şi bugetară. 

21. Evidenţa veniturilor obţinute (taxe şi impozite locale) se efectuează în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

22. Autoritatea publică locală executivă prezintă consiliului raportul despre utilizarea 

mijloacelor împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului unităţii administrativ-

teritoriale sau la altă dată, în termenele, condițiile și modul prevăzut de lege.  


