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Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.57/5 din  2 noiembrie 2006

REGULAMENTUL
cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fi zice şi juridice pentru 

merite  în activitatea municipiului Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Stimularea morală şi materială a persoanelor fi zice şi juridice, 
indiferent de forma organizatorico-juridică, forma de proprietate şi 
locul amplasării, se stabileşte în scopul încurajării angajaţilor şi co-
lectivelor de muncă, precum şi în semn de recunoştinţă şi apreciere 
a meritelor respectivelor persoane în activitatea municipiului Chişi-
nău, în dezvoltarea economică, socială şi culturală a capitalei, pentru 
activitate rodnică de mecenat, grijă faţă de  veterani, copii, păturile 
defavorizate ale populaţiei, pentru contribuţia adusă în dezvoltarea  
armonioasă a relaţiilor internaţionale şi cu prilejul  consemnării unor 
date jubiliare.

1.2. În funcţie de importanţa contribuţiei şi valoarea meritului, se 
stabilesc, în ordine consecutivă, următoarele forme de stimulare:

a) pronunţarea mulţumirii;
b) adresarea scrisorii de mulţumire;
c) acordarea premiului bănesc, cadoului de preţ;
d) fotografi erea pe fundalul drapelului (icoanei) oraşului;

e) decernarea Diplomei de onoare a Primăriei municipiului Chi-
şinău;

f ) înmânarea cheii simbolice a Chişinăului;
g) conferirea titlului “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău”;
h) propunerea pentru conferirea decoraţiei de stat a Republicii 

Moldova, pentru decernarea premiilor de stat.

1.3. Candidaturile persoanelor decorate conform subpunctului 
1.2 lit. “f” şi “g”, propuse în mod repetat la decoraţii analogice, nu se 
examinează.

1.4. Candidaturile, atât persoane fi zice, cât şi persoane juridice, 
cu antecedente penale neanulate, propuse spre decorare, nu se exa-
minează.

II. DESCRIEREA STIMULĂRILOR

2.1. În cazul fotografi erii (subpunctul 1.2. lit. “d”), se înmânează 
fotografi a color înrămată, având dimensiunile 21 x 29,7 cm.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
2 noiembrie 2006                nr. 57/5

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală  şi mate-
rială a persoanelor fi zice şi juridice pentru merite  în activitatea municipiu-

lui Chişinău
În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fi zi-

ce şi juridice în activitatea municipiului Chişinău, în scopul instituirii 
unui sistem obiectiv şi consecutiv de stimulare morală şi materială, 
în temeiul art. 18 (1) lit. u) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV 
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modifi cările 
şi completările ulterioare), Consiliul Municipal Chişinău DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stimularea morală şi ma-
terială a persoanelor fi zice şi juridice  pentru merite în activitatea mu-
nicipiului Chişinău.

2. Se aprobă  componenţa Comisiei de pregătire a materialelor în 
vederea stimulării morale şi materiale a persoanelor fi zice şi juridice 
pentru merite în activitatea municipiului Chişinău.

În cazul când membrii Comisiei respective se eliberează din func-
ţie, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi  exercitate de către noii 
membri desemnaţi, fără a se aproba o altă decizie.

3. Se stabileşte că plăţile în mărime de 50 la sută pentru serviciile 
comunale, acordate persoanelor cu merite, domiciliate în municipiul 
Chişinău, se vor efectua din contul mijloacelor fondului de rezervă, 
aprobat anual în Bugetul municipal.

4. Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie va în-
ainta anual, la  aprobarea Bugetului municipal Chişinău, propuneri 
referitoare la includerea cetăţenilor de onoare ai oraşului Chişinău în 
lista persoanelor care benefi ciază în modul stabilit de călătorii gratui-

te în transportul urban de pasageri din contul Bugetului municipal.
5. Se abrogă decizia Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc 

Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 261 din 30.09.1966 “Cu privire 
la instituirea titlului „Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău” şi de-
cizia Sesiunii de legislatura a III-a a Sovietului orăşenesc Chişinău de 
Deputaţi ai Poporului din 03.03.1988 “Cu privire la aprobarea Regula-
mentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al  oraşului 
Chişinău”.

6. Se pune în sarcina conducătorilor de subdiviziuni ale Primăriei, 
organizaţiilor din subordinea Consiliului, conducătorilor preturilor 
de sector, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) să organizeze o 
amplă propagare a prevederilor prezentei decizii, cu publicarea ei în 
“Monitorul de Chişinău” şi în ziarul municipal “Capitala” (“Столица”).

7. Secretarul interimar al Consiliului Municipal Chişinău, dl Nico-
lae Manastârli, va asigura controlul executării prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Andrei COJOCARU 

CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,

Nicolae MANASTÂRLI
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2.2. O dată cu cheia simbolică (subpunctul 1.2 lit. “f”) se înmânea-
ză Diploma de onoare.

2.3. La conferirea titlului “Cetăţean de onoare al oraşului 
Chişinău”(subpunctul 1.2 lit. “g”) se înmânează Diploma de onoare şi 
panglica tricoloră ce simbolizează drapelul Republicii Moldova cu in-
scripţia “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău”, având dimensiunile 
250 x 16 cm, care se pune peste umărul stâng.  Persoanele juridice şi 
fi zice decorate se înscriu în Cartea de Onoare a municipiului Chişi-
nău. Persoanele fi zice „Cetăţeni de onoare ai municipiului Chişinău”, 
care  locuiesc în municipiu (inclusiv în localităţile componente) achită 
plata pentru serviciile comunale în proporţie de 50 la sută şi benefi ci-
ază, din contul Bugetului municipal, de dreptul la călătorie gratuită în 
transportul urban în comun.

2.4. Diplomele de Onoare şi scrisorile de mulţumire se execută 
pe hârtie compactă de calitate cu dimensiunile 21 x 29,7 cm şi cu 
imaginea clădirii Primăriei, stema municipiului şi textul propriu-zis al 
măsurii de stimulare şi sunt semnate de primarul general al munici-
piului Chişinău.

III.  STIMULAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE

Pot fi  stimulaţi:
3.1. Persoanele fi zice – pentru aportul personal în dezvoltarea 

municipiului Chişinău, pentru rezultate remarcabile în domeniile teh-
nicii, ştiinţei, culturii, artei, sportului şi businessului, pentru fi lantropie 
şi sponsorizare, participare activă în viaţa publică a municipiului.

3.2. Persoanele juridice – pentru realizări în activitatea de bază, 
contribuţii în dezvoltarea economică şi social-culturală a municipiu-
lui, creşterea numărului locurilor de muncă, înfăptuirea acţiunilor 
de fi lantropie şi sponsorizare în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, acordarea de ajutor substanţial şi cu regularitate structuri-
lor (instituţiilor) medicale, de cultură şi învăţământ, asociaţiilor ob-
şteşti, organizaţiilor de veterani şi pentru copii, uniunilor de creaţie.

3.3. Persoanele fi zice şi juridice, reprezentanţii mijloacelor de 
informare în masă – pentru refl ectarea obiectivă a activităţii vitale a 
municipiului, activităţii organelor administraţiei publice locale şi sub-
diviziunilor acestora, pentru propagarea realizărilor de performanţă, 
iniţiativelor valoroase, popularizarea cunoştinţelor juridice, menţine-
rea stabilităţii social-politice în municipiu, conştientizarea necesităţii 
de a presta muncă conştiincioasă întru bunăstarea tuturor concetăţe-
nilor şi asigurarea vieţii decente a tuturor membrilor societăţii, pentru 
critica constructivă şi concursul adus la înlăturarea neajunsurilor.

3.4. Cheia simbolică a Chişinăului se înmânează unor înalte per-
soane de stat de peste hotare în semn de recunoaştere a activităţii lor 
pe plan internaţional şi pentru colaborare fructuoasă între Republica 
Moldova şi alte ţări, între Chişinău şi capitalele altor state.

3.5. Titlul “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău” se decernează 
unor înalte personalităţi de talie mondială şi naţională pentru con-
tribuţia lor directă la afi rmarea imaginii Republicii Moldova în lume, 
la creşterea prestigiului municipiului Chişinău pe plan internaţional 
şi pentru rezultate deosebite sau progres real în domeniul respectiv; 
pentru contribuţia materială ce a dus la ameliorarea substanţială a 
situaţiei în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii,  sănătăţii, educaţiei, 
sportului.

3.6. Spre conferirea decoraţiilor de stat (titluri onorifi ce, medalii, 
ordine) şi spre decernarea  premiilor de stat  candidaturile pot fi  pro-
puse pentru succese şi realizări deosebite în muncă, merite în faţa 
societăţii şi statului, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 
1123-XII din 30.07.1992 “Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii 
Moldova”, alte acte administrative.

IV. MODUL STIMULĂRII

4.1. Formele concrete de stimulare, potrivit stipulărilor prezentu-
lui Regulament, se înfăptuiesc la propunerea  consilierilor municipali 
şi conducerii Primăriei, preturilor de sector, primăriilor  oraşelor, sa-
telor (comunelor), organizaţiilor din subordinea Consiliului, agenţilor 
economici, asociaţiilor obşteşti.

Propunerea spre stimulare se efectuează cu prilejul unor date în-
semnate, sărbătorilor profesionale, jubileelor, Hramului oraşului sau 
localităţii, totalizărilor anuale ale realizărilor, în urma participării la 
desfăşurarea trecerilor în revistă, concursurilor, competiţiilor sporti-
ve, în legătură cu alte evenimente şi realizări importante.

4.2. O dată cu depunerea către Primărie a demersului, se prezintă 
o notă informativă privind realizările şi succesele persoanelor fi zice 
şi juridice, în care se va argumenta şi specifi ca forma de stimulare. În 
respectiva notă informativă se va indica, de asemenea, prilejul pentru 
care persoana este recomandată spre stimulare, precum şi numele 
(denumirea) deplin şi exact al acesteia.

În caz de necesitate, demersul trebuie coordonat cu Pretura sec-
torului respectiv.

4.3. Materialele referitoare la stimulare, semnate de către condu-
cătorii de prim rang şi autentifi cate prin ştampila cu stemă a organi-
zaţiei, se prezintă din timp Primăriei, aparte pentru persoanele juridi-
ce şi pentru persoanele fi zice, pe numele viceprimarului, preşedinte 
al comisiei create, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de survenirea 
jubileului sau datei însemnate.

4.4. Materialele prezentate se examinează prealabil de către comi-
sia specială. Şedinţele comisiei sunt deliberative dacă la ele participă 
cel puţin două treimi din numărul membrilor. Comisia adoptă decizia 
cu majoritatea voturilor celor prezenţi, prin vot deschis, în absenţa 
candidatului propus spre decorare. În cazul unui aviz favorabil, comi-
sia prezintă materialele spre aprobare. Materialele în privinţa cărora 
nu a fost obţinut un aviz pozitiv se restituie iniţiatorilor, cu motivarea 
în scris a refuzului.

Materialele perfectate  cu încălcări ale cerinţelor prezentului Re-
gulament nu se examinează de către comisie şi se restituie iniţiato-
rilor.

4.5. Adoptarea deciziei defi nitive cu privire la forma concretă de 
stimulare  se efectuează:

a) prin dispoziţia primarului general – mulţumire, scrisoare de 
mulţumire, fotografi ere, premiu bănesc, cadou de preţ, Diplomă de 
Onoare, cheie simbolică, propunere pentru conferirea decoraţiei de 
stat;

b) prin decizia Consiliului Municipal – titlul “Cetăţean de onoare 
al oraşului Chişinău”.

4.6. Deciziile cu privire la stimulare se publică în “Monitorul de 
Chişinău” şi în ziarul municipal “Capitala” (“Столица”).

4.7. Pentru angajaţi măsurile de stimulare se înscriu în carnetul de 




