
DECTZTE

mun.Orhei

Cu privire la Acordul de colaborare incheiat intre
A.O. ,,Pentru Orhei" gi Autoritatea executivd
a Consiliului municipal Orhei

Avdnd in vedere acordul A.O.,,Pentru Orhei", in temeiul art.4(l) din Legea privind
descentralizarea administrativa nr.435-XVI din 28. 12.2006, art.l4, alin.( I ) qi (2) litera j) din
Legea privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE

l. Se aprobd Acordul de colaborare incheiat intre Asocia[ia Obqteascd ,,Pentru Orhei" gi
Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei conform anexei la prezenLa decizie.

2. Se deleagd dlui Diana MEMET, viceprimarul municipiului Orhei, dreptul de a semna
Acordul de colaborare.

3. Controlul exeiutdrii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarilor de ramurd
dnei Diana MEMET, conform domeniilor de competen!6.
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Acord de cola

cu privire acordarea ajutorului matcrial salaria{ilor din invi{5mf,ntul preqcolar

Capitolul I
Dispozi{ii generale

i. Acordul de colaborare este incheiat in baza Deciziei consiliului municipal Orhei

nr.......din................."Cu plivire la aprobarea Acordului de colaborare incheiat intre Asocia{ia

ObEteascd "Pentru Orhei" qi Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei.

2. Acordul de colaborare in cauzd stabileqte modul de acordare a ajutorului rnaterial

salaria{ilor din institufiile educafionale (in continuare unit6li) din municipiul Orhei.

3. Pentru acordarea ajutorului material salarialilor titulari gi cumularzilor din unitali

sunt utilizate mijloacele financiarc; ale A.O."Pentru Orhei".

4. Plata ajutorului material se efectueazd lunar de citre A.O. "Pentru Orhei" \nbaza
solicitdrii autoritdtii executive ale consiliului municipal Orhei dupd consultarea prealabilS a

conducbtorului unitdlii, comitetului sindical * reprezentant al salarialilor (dupa caz). Plata

ajutorului material conducdtorilor unitSlilor se stabileqte de cdtre primarul mr.uricipiului Orhei

dupd consultarea prealabil[ a viceprimarului de ramurS, specialiqtilor responsabili din cadrul

Primdriei municipiului Orhei.

Capitolul II
Modul, mirimea qi termenii de acordare

1. Plata ajutorului material se efectueazd in scopul implimentdrii programului de

sponsorizare, cointeresdrii salariaJilor la sporirea eficien{ei qi calitdlii muncii, gradului de

pregdtire profesionalb, aplicdrii in muncd a rezultatelor qtiin{ifice, metodelor avansate de lucru

precum qi pentru angaJarea speciali;tilor in cimpul muncii.

2. Ajutoarele meiteriale se acordd proporJional cu timpul efectiv luorat in unit6li gi se

achitd lunar de cdtre A.O. "Pentru Orhei" inbaza solicitdrii autorit6tii executive ale consiliului
municipal Orhei.

, 3. Salarialii (conducdtorii qi alte categorii, salarizali in baza Relelei tarifare unice)

beneficiazl, de un ajutor material lunar in mdrime de I 137 lei brut, din care urrneazd sd se relinb

impozitul pe venit.
4. Specialiqtii nou angajali (cu incepere de la 01.10.2018) in unit6lile care dispun de

locuri de muncd vacante beneficiazd de un ajutor material unic in mdrime de 3 410 lei brut, din

care urmeazd sd se re[rnd, impozitul pe venit.

Capitolul III
Condi{iile de acordare a ajutorului material

1. Acordarea ajutorului material se efectueazd conform totalurilor lunare de

activitate a rurititii- tinindu-se cout de umritorrrele criterii:
1.1. absenla reclama{iilor intemeiate asupra activitdtrii profesionale din partea

conducdtorilor, pdrinJi lor;
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1.2. realizatea cadrr-rlui curricular al discipiinei, planului de lucru, etc.;

1,3. introducerea qi utilizarea in mod optirn a diversit[{ii resursclor de invl}are ;

1.4. elaborarea qi gestionarca proiectelor educa{ionalc, eto,

1.5. dezvoltarea autoperf'ec{iondrii in vederea asigurdrii perforrnar.riei profesionale;

2. La propunerea autoritSlii cxccutive a oonsiliului mr-rnicipal Orhei, conducdtolului

unitalii (dupd caz) ajutorul material poate fi redus sau anulat salariatilor in caz de:

- desfigurare a activit[]ii profesionale ineficiente;
- inc6lcare a disciplinei de muncb cu aplicarea sancfiunii disciplinare;
- comitere de cdtre cadru didactio, salariat a unei fapte imorale incompatibile cu funclia

delinutd (abuz qi neglijare a copiilor, irnplicarea lor in acliuni politice);
- ?ncdlcare grav6, repetatd a Statutului unitdlii.

Capitolul IV
Ajutorul material unic

1. Ajutorul material unic se acordd salarialilor in conformitate cu prevederile

prezentului Acord.
2. Ajutorul material unic se acord[ doar personalului nou angajat (cu incepere de la

01 . 10.201 8) in unitSlile care dispun de locuri de muncd vacante.

3. Drept temei pentru examinarea cererei privind acordarea ajutorului material unic

salariatului esle:

- cererea personal6;

- certificatul de la locul de muncd care confirmi c5 beneficiarul este angajat, inso{it de o

copie a carnetului de muncd actualizat.

4. Mdrimea concretd a ajutorului material unic este stabilitd la pct.3 Cap.II din
prezentul Acord de colaborare.

5. Achitarea ajutorului material unic va fi efectuatd de cdtre A.O. "Pentru Orhei" in
baza solicitdrii autoritSlii executive ale consiliului municipal Orhei, dupd expirarea termenului de

3 luni din momentul angajdrii salariatului in unitate, la funclia vacantd respectivd.

6. Pdrlile vor intreprinde acliunile respective pentru executarea conform[ a

acordului de colaborare. in termenul si modul stabilit.

Capitolut V
Dispozifii finale

1. Litigiile apirute in procesul acorddrii ajutorului material se solu{ioneazd in
conformitate cu legislalia in vigoare.

, 2. Prezentul Acord este intocmit ?n doud exemplare identice, cite un exemplar pentru

fiecare parte.

3. Prezentul acord poate fi reziliat unilatiral la initiativd uneia din Pdr{i cu

respectarea obligafiei de preavizarea cu 1 5 zile.

SEMNATURILE PARTILOR

Autoritatea executivi a Consiliului
municipal Orhei

Asociafia Obgteasci,,Pentru Orhei"

Diana MEMET Pavel \/F RA-TANII
'eiar al Conslllulul mun, Oricl t

Secretar.al Consiliqlui municipal Or}fei
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