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                           ANEXĂ     

la dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana  

                                                                                   nr. 01-10/43 din 28 februarie 2007 

 
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

al Preturii sectorului Ciocana 
 

I. Dispoziţii şi noţiuni generale 
 
 1.1. Prezentul Regulament este un act juridic care stabileşte modul de 
organizare şi specificul de realizare  a activităţii salariaţilor din aparatul preturii.  

1.2. Regulamentul de ordine interioară al Preturii sectorului Ciocana se 
aplică tuturor salariaţilor din pretură. 

1.3. Structura (organigrama) şi statele de personal ale aparatului Preturii 
sectorului Ciocana este aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chişinău.  

1.4. Pretorul este şeful administraţiei publice şi al aparatului propriu de 
specialitate pe care îl organizează, conduce şi controlează conform atribuţiilor 
stabilite. 

1.5. Atribuţiile, competenţele şi responsabilitatea pe domeniile de 
activitate ale vicepretorilor şi secretarului sunt stabilite prin dispoziţia pretorului 
în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare. 

1.6. Pretorul, vicepretorii şi secretarul împreună cu aparatul propriu de 
specialitate constituie, în condiţiile legii, Pretura sectorului Ciocana, o instituţie 
publică funcţională cu activitate permanentă, instituită prin decizia Consiliului 
municipal Chişinău în scopul executării atribuţiilor şi sarcinilor stabilite în 
conformitate cu legislaţia în vigoare de primarul general şi Consiliul municipal 
Chişinău. 
 1.7. Regulamentul este întocmit în temeiul Codului Muncii al Republicii 
Moldova, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  nr. 158-XVI 
din 04.07.2008, Pretura activează în baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal 
Chişinău, altor acte normative şi legislative, ce reglementează activitatea 
instituţiilor publice. 
 

II.  Drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului şi  ale salariaţilor 
 

          2.1  Angajatorul (în continuare pretorul) are dreptul: 
- să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractul individual de 
muncă în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare; 
- să ceară salariatului îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 
- să solicite rapoarte cu privire la activitatea efectuată de salariat; 
- să stimuleze salariatul pentru muncă eficientă şi conştiincioasă; 
- să tragă salariatul la răspundere disciplinară şi materială în condiţiile legii; 
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- să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de Legea serviciului public, Codul 
Muncii, Regulamentul intern. 
        2.2.  Angajatorul este obligat: 
- să asigure salariatului condiţii corespunzătoare de muncă, care i-ar permite să 
exercite eficient atribuţiile de serviciu; 
- să asigure salariatului posibilităţi pentru dezvoltarea lui profesională continuă; 
- să asigure protecţia şi confidenţialitatea datelor personale ale salariatului; 
- să contribuie la acordarea de ajutor salariatului în vederea satisfacerii 
necesităţilor sociale şi locative în condiţiile legii; 
- să achite primele de asigurare socială şi de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală în condiţiile legii; 
- să respecte şi alte obligaţiuni prevăzute de Codul Muncii, Regulamentul intern, 
de alte acte normative. 
       2.3.  Salariatul are dreptul: 
- să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractul individual de 
muncă în condiţiile legii; 
- să examineze problemele şi să ia decizii în limitele împuternicirilor sale; 
- să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor 
intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în 
condiţiile legii; 
- să participe la concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante; 
- să efectueze activitate ştiinţifică, didactică şi de creaţie; 
- să beneficieze de asigurarea socială obligatorie în condiţiile legii; 
- să beneficieze de asistenţă medicală în condiţiile legii; 
- să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de Codul Muncii, Regulamentul 
intern. 
      2.4. Salariatul este obligat: 
- să efectueze calitativ şi în termenii stabiliţi atribuţiile ce îi revin; 
- să manifeste conştiinciozitate, loialitate, iniţiativă şi creativitate, să respecte 
normele etice, să aibă o ţinută corespunzătoare; 
- să-şi dezvolte permanent competenţa profesională; 
- să achite primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în condiţiile 
legii; 
- să achite cotele de asigurare obligatorie; 
- să achite impozitul pe venit conform legii; 
- să poarte responsabilitate faţă de bunurile materiale de la locul de muncă; 
- să respecte şi alte obligaţiuni prevăzute de Codul Muncii, Regulamentul intern, 
Regulamentul secţiei, fişa postului. 
 

III. Respectarea principiului nediscriminării şi eliminarea 
oricărei forme de lezare a demnităţii de muncă 

 
      3.1 În cadrul instituţiei este interzisă orice discriminare directă sau indirectă 
a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, 
origine socială, domiciliu, handicap, apartenenţă sau activitate sindicală, precum 
şi alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale (art. 8 CM). 
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     3.2. În cadrul instituţiei trebuie să fie respectate principiile de bază ale 
reglementării raporturilor de muncă (art. 5, CM): 
a)  egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor; 
b)  garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp integrală şi 
echitabilă a salariului; 
c)  asigurarea dreptului salariaţilor, fără nici o discriminare, la avansare în 
serviciu, luîndu-se în consideraţie productivitatea muncii, calificarea şi 
vechimea în muncă în specialitate, precum şi la formare profesională, reciclare 
şi perfecţionare; 
d)  asigurarea dreptului fiecărui salariat la apărarea drepturilor şi libertăţilor sale 
de muncă, inclusiv prin sesizarea organelor de supraveghere şi control, a 
organelor de jurisdicţie a muncii; 
e)  asigurarea dreptului  salariaţilor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 
profesionale în perioada activităţii de muncă; 
f)  garantarea dreptului  la asigurarea socială şi medicală obligatorie a 
salariaţilor. 
 

IV. Încadrarea în serviciul public 
 

     4.1. Dreptul de a se angaja în serviciul public îl au cetăţenii Republicii 
Moldova, care domiciliază permanent în republică, posedă studii 
corespunzătoare şi sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea 
funcţiei. 
    4.2. Persoana care se angajează în serviciul public trebuie să cunoască limba 
de stat. 
    4.3. Ocuparea funcţiei publice se face prin concurs, transfer, promovare.  
    4.4. Încadrarea în serviciul public se efectuează prin încheierea unui contract 
individual de muncă (titlul III, CM). 
    4.5. Dacă persoanele care se încadrează în serviciul public nu au gradul de 
calificare respectiv, li se stabileşte o perioadă de probă. Perioada de probă nu 
poate fi mai mare de 6 luni. Dacă angajatul susţine perioada de probă, el este 
supus atestării, la care i se atribuie statut de funcţionar public. În continuare 
gradele de calificare se conferă conform Regulamentului de conferire a gradelor 
de calificare funcţionarilor publici.  
    4.6. Încetarea serviciului public are loc în temeiul  şi în modul stabilit de 
legislaţia muncii, prin desfacerea contractului individual de muncă. 

 
V. Organizarea activităţii Preturii 

 
    5.1. Activitatea Preturii se desfăşoară conform Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului 
municipiului Chişinău.  
    5.2. În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector 
sunt întocmite regulamentele de activitate ale secţiilor şi serviciilor preturii.  
    5.3. Angajaţii preturii îşi îndeplinesc obligaţiunile de funcţie conform Fişei 
postului pe care îl deţin.  
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    5.4. Programul de activitate al preturii se întocmeşte în corespundere cu 
Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal 
Chişinău, programele de activitate ale Consiliului municipal Chişinău şi 
Primăriei municipiului Chişinău, dispoziţiile primarului general al Primăriei 
municipiului Chişinău, dispoziţiile pretorului sectorului Ciocana, în baza 
propunerilor prezentate de secţiile preturii, subdiviziunile şi serviciile publice 
din teritoriu. La necesitate se elaborează programe tematice şi curente. 
    5.5. Programul de activitate este coordonat cu vicepretorii şi secretarul 
preturii  şi aprobat prin dispoziţia pretorului. 
    5.6. Secţia administrare publică asigură elaborarea programului de activitate 
al preturii. Propunerile la programele de activitate se prezintă: 

- anual – pînă la data de 20 noiembrie 
- trimestrial – până la 20.03; 20.06; 20.09; 20.12; 

          Controlul realizării acţiunilor programate este efectuat de către pretor, 
vicepretori, secretar. 
 Secţia administrare publică întocmeşte informaţia despre realizarea 
programului de activitate şi o prezintă spre examinare la şedinţele operative. 
     5.7. Controlul curent, coordonarea activităţii subdiviziunilor şi serviciilor 
publice din teritoriu, instruirea se realizează prin şedinţe operative, seminare, 
consfătuiri şi alte forme organizatorice de lucru. 

Controlul acţiunilor programate este efectuat de către pretor, vicepretori, 
secretar. 
      5.7.1.  Şedinţele operative se convoacă în fiecare zi de luni, ora 11-00; 

  La şedinţele operative responsabilii prezintă rapoarte, dări de seamă, 
note informative conform chestiunilor  preconizate în Programul de activitate al 
preturii sau conform procesului-verbal al şedinţelor operative anterioare.  
      5.7.2. Pretorul, vicepretorii şi secretarul stabilesc sarcini de lucru pentru 
perioada săptămînii  care urmează; 
      5.7.3. Executarea indicaţiilor, incluse în procesul-verbal în timpul şedinţelor 
operative,  se ţine la control de către Secţia administrare publică şi responsabilii 
desemnaţi.   
      5.7.4. După caz, se elaborează  proiecte de dispoziţii privind acţiunile 
preconizate.  
      5.8. Lucrările de secretariat  în  pretură se efectuează conform 
Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 
administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 115  din 28 februarie 1996 şi altor acte 
normative. 

Activitatea ce ţine de soluţionarea cererilor, petiţiilor şi audienţa  
cetăţenilor se desfăşoară în conformitate cu  Legea cu privire la petiţionare nr. 
190-XIII din 19.07.1994, Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 
11.05.2000 şi Instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la 
petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 208 din 31.03.1995 
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      5.9. Audienţa cetăţenilor în pretură se efectuează conform Hotărîrii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 533 din 06.06.2005, dispoziţiei Primarului 
General al municipiului Chişinău. 

Graficul audienţei cetăţenilor este aprobat prin dispoziţia pretorului.  
 Evidenţa problemele abordate în audienţă de către cetăţenii din sector se 
efectuează de către Secţia generală:  informaţia se prezintă lunar la Direcţia 
corespondenţă, petiţii şi audienţă a Primăriei municipiului Chişinău şi se 
examinează la şedinţele operative ale preturii conform planului aprobat.  
      5.10.  Comisiile preturii. Pentru realizarea plenară a atribuţiilor preturii, 
ţinînd cont de specificul şi necesităţile locale, prin dispoziţia  pretorului sau 
deciziile Consiliului municipal Chişinău sunt  constituite   comisii permanente şi 
grupuri de lucru pe diferite domenii de activitate.  Comisiile activează în baza  
regulamentelor. Componenţa nominală a Comisiilor permanente este aprobată 
prin  dispoziţia pretorului. Deciziile comisiei  se adoptă cu votul deschis al 
majorităţii membrilor comisiei.  
      5.11. Rapoarte de activitate: 
      5.11.1. Raport săptămînal.  Reeşind din activitatea planificată, secţiile 
preturii, subdiviziunile şi serviciile din teritoriu întocmesc şi prezintă rapoarte 
săptămînale. Secţia administrare publică generalizează informaţia şi întocmeşte 
raportul săptămînal de activitate a preturii  în perioada de referinţă.   
      5.11.2. Raport trimestrial. Conform planului de activitate, Secţia 
administrare publică întocmeşte raportul trimestrial şi îl  prezintă  spre 
examinare la şedinţele operative ale preturii. Informaţia este transmisă Direcţiei 
administraţie publică locală a Primăriei municipiului Chişunău.  
      5.11.3. Darea de seamă anuală.  La sfîrşitul anului de raport secţiile din 
pretură, subdiviziunile şi serviciile din teritoriu elaborează rapoarte anuale. 
Secţia administrare publică generalizează informaţia şi întocmeşte darea de 
seamă privind realizarea activităţii preturii.  
      5.12. Acte oficiale şi documente emise  în cadrul preturii: 
      5.12.1. Dispoziţia. 

     În exercitarea atribuţiilor, pretorul emite dispoziţii, în conformitate cu pct. 
12 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector, aprobat 
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005. 

Înregistrarea şi evidenţa dispoziţiilor se efectuează în Secţia generală. 
Controlul realizării dispoziţiilor se pune în seama persoanei nominalizate în 
ultimul punct al dispoziţiei întocmite (pretor, vicepretor, secretar). Dispoziţiile, 
prevederile cărora sînt realizate şi confirmate prin întocmirea unei note 
informative de către executant, sînt sistematizate în dosar de către  Secţia 
generală şi se păstrează în arhiva preturii. Secţia generală confirmă şi eliberează 
extrasele din dispoziţii. Dispoziţiile la  control se examinează la şedinţele 
operative, conform planului de activitate. 
     5.12.2. În activitatea sa pretura emite şi alte documente în corespundere cu 
Instrucţiunile cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 
administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 115  din 28 februarie 1996 şi altor acte 
normative, şi anume:  
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 regulamente,  procese – verbale, contracte, instrucţiuni de serviciu,  scrisori 
oficiale, note informative, adeverinţe, certificate;  copii de pe original,  extrase. 
      5.12.3. Proiectele de dispoziţii, răspunsurile la petiţii, adresările, 
demersurile, notele informative, etc., înainte de a fi prezentate pretorului spre 
semnare, sunt avizate la conducătorii de ramură şi la secretarul preturii.  
 

VI. Disciplina muncii 
 

       Pretorul creează condiţii economice, sociale, juridice şi organizatorice 
necesare prestării unei munci de un înalt profesionalism, prin formarea  unei 
atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense 
pentru munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor 
abateri disciplinare. 
 

6.1.  Stimulări pentru succese în muncă ( art.203,  C M) 
 

     6.1.1. Pentru exercitarea  exemplară  a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de 
iniţiativă, pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă  pretorul poate aplica 
stimulări  sub formă de: 

- mulţumiri; 
-  premii; 
-  diplome de onoare;  
-  altele 

     6.1.2. Pentru merite  deosebite în muncă funcţionarii publici sunt propuşi 
spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice.  
     6.1.3. Stimulările se consemnează prin dispoziţia pretorului, se aduc la 
cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al 
salariatului (art. 204, CM). 
 

6.2.  Abateri şi sancţiuni disciplinare (art. 206, CM) 
 

     6.2.1. Pentru încălcarea disciplinei de muncă pretorul are dreptul să aplice 
faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare: 

- avertismentul; 
- mustrarea; 
-  mustrarea aspră; 
- concedierea ( în temeiurile prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. g) – r)); 

    6.2.2.  Modul de aplicare a  sancţiunilor disciplinare (art. 208, CM): 
    Pînă la aplicarea sancţiunilor disciplinare, pretorul este obligat să ceară 
salariatului o explicaţie în scris privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta 
explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal. 
    6.2.3.  În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, pretorul este în drept 
să organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul 
să-şi explice atitudinea  şi să prezinte toate probele şi justificările pe care le 
consideră necesare. 
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    6.2.4. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat  după constatarea 
abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua 
în calcul timpul aflării salariatului în concediu anual de odihnă, în concediu de 
studii sau în concediu medical. 
   6.2.5. Sancţiunea disciplinară nu  poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din 
ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului 
activităţii economico–financiare – după expirarea a doi ani de la data comiterii. 
În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale. 
  6.2.6. Sancţiunea disciplinară se aplică prin dispoziţia pretorului (art. 210, CM) 

Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen 
de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emisă şi îşi produce efectele de 
la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură 
comunicarea dispoziţiei se fixează într-un proces-verbal. Dispoziţia poate fi 
contestată de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art. 355,CM. 

6.2.7. Termenul de validitate şi  efectele sancţiunii disciplinare (art.211, CM)  
nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen 
salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că 
sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Pretorul este în drept să revoce 
sancţiunea în decursul anului din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului sau 
al şefului nemijlocit al salariatului. 

6.2.8. În decursul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, 
salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări. 
 

VII. Regimul de muncă şi de odihnă 
 
                                                7. 1. Timpul de muncă 
 
     7.1.1.Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate 
cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual  de muncă, îl foloseşte 
pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă.  Durata normală a  timpului  de  
muncă  în  pretură nu  poate depăşi 40 de ore pe săptămînă. (art. 95, CM) 
     7.1.1. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este uniformă şi 
constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile (art. 98. CM): 
- începutul serviciului – ora 8-00 
- sfîrşitul serviciului – ora 17-00 
     7.1.2. Verificarea prezenţei angajaţilor la serviciu se efectuează zilnic de 
către serviciul personal. 
     7.1.3. Deplasările de serviciu în teritoriu se coordonează cu conducătorii de 
ramură, după care se efectuează înscrierile în registrul „ Evidenţa deplasărilor de 
serviciu” din anticamera  preturii. 
     7.1.4. În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare, durata muncii zilnice se 
reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii (art. 102, CM); 
     7.1.5. Munca suplimentară. Se consideră muncă suplimentară, munca prestată 
în afara duratei normale a timpului de muncă,  mai mult de 40 ore săptămînal 
(art.104, 106, CM). Atragerea la muncă suplimentară în zilele de repaus şi 
sărbători se efectuează în baza dispoziţiei pretorului şi se aduce la cunoştinţa 
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salariaţilor sub semnătură. Evidenţa şi retribuirea muncii suplimentare se 
efectuează conform legislaţiei în vigoare. 

Pentru cumularea funcţiilor unor lucrători temporar absenţi se stabilesc 
suplimente în mărime de cel puţin 50% din salariul de funcţie al lucrătorului 
absent. (art.157, CM). 

7. 2. Timpul de odihnă 
 

     7.2.1.  În cadrul programului zilnic de muncă salariaţilor li se acordă pauză 
de masă de 1 oră:  12-00 – 13-00 (art. 107, CM). 
     7.2.2.  Repausul săptămînal este de 2 zile consecutive - sîmbătă şi duminică 
(art. 109, CM). 
     7.2.3. Zile de sărbătoare nelucrătoare cu menţinerea salariului mediu (art. 
111, CM) sunt: 

 1 ianuarie - Anul Nou; 
 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos ( Crăciunul); 
 8 martie – Ziua internaţională a femeii; 
 prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului 

bisericesc; 
 Ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele 

Blajinilor); 
 1 mai – Ziua Internaţională a solidarităţii oamenilor 

muncii, 
 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi 

pentru independenţa Patriei; 
 27 august – Ziua Republicii; 
 31 august - Sărbătoarea „Limba Noastră” 
 14 octombrie – Hramul oraşului  Chişinău 
 

      7.2.4. Concediu de odihnă anual plătit (art. 112, CM). Orice salariat care 
lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la 
concediu de odihnă anual plătit. Programarea concediului de odihnă anual 
pentru anul următor  se face cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui 
an calendaristic. 
Durata minimă a concediului de odihnă plătit este de 28 de zile calendaristice, 
cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. 
Pentru funcţionarii publici durata minimă  a concediului de odihnă plătit este de 
35 zile calendaristice. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 
ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv cu 2, cu 4, cu 
6 zile lucrătoare (art. 27, Legea serviciului public). 
 
     7.2.5. Concediu de odihnă neplătit (art. 120, CM).  Salariaţii au dreptul la un 
concediu anual neplătit de cel mult 60 de zile lucrătoare. Concediu fără plată se 
acordă în cazuri excepţionale stabilite de autoritatea publică respectivă prin 
emiterea unei dispoziţii. 
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     7.2.6. Concedii suplimentare (art.121, CM)     Femeilor care au 2 şi mai 
mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă pînă la 16 
ani) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 
zile calendaristice. 
     Salariaţii care îmbină munca cu studiile au dreptul la  concediu suplimentar şi 
beneficiază de garanţii şi compensaţii în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor 
care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 435 din 23.04.2007. 
      Funcţionarii publici, promovaţi la studii postuniversitare la Academia de 
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova beneficiază de 
concediu suplimentar în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 962 
din 05.08.2000. 
       7.2.7. Concedii sociale (art. 123,124, CM). 
 Concediul medical se acordă tuturor salariaţilor în baza certificatului medical 
eliberat potrivit legislaţiei în vigoare. 
      Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului 
se acordă femeilor salariate precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor. 
După expirarea concediului de maternitate, în baza unei cereri scrise, mamelor  
li se acordă concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 
ani. La dorinţă, femeile pot beneficia de concediu suplimentar neplătit pentru 
îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei  de 6 ani, cu menţinerea locului de 
muncă.  

 
VIII. Protecţia şi igiena muncii 

 
       8.1. Obligaţiile pretorului privind asigurarea protecţiei muncii  (art. 225 
CM) 
      Pretorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în pretură şi are 
următoarele obligaţii în acest domeniu: 
      8.1.1. Să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă; 
      8.1.2. Să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni cu privire la protecţia muncii;  
      8.1.3. Să asigure, în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de 
muncă, acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţiile 
medicale. 
 
      8.2. Obligaţiile salariatului în domeniul protecţiei muncii  (art. 226, CM) 
 
      Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii: 
      8.2.1. Să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare 
activităţii desfăşurate; 
      8.2.2.  Să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana 
proprie, cît şi ceilalţi salariaţi; 
      8.2.3.  Să aducă  la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune 
tehnică sau altă situaţie în care nu sunt respectate cerinţele de protecţie a muncii; 
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      8.2.4. Să aducă la cunoştinţa orice accident sau îmbolnăvire la locul de 
muncă. 
În situaţii excepţionale, declanşate pe timp de pace, este necesar de a 
întreprinde  acţiuni urgente privind lichidarea consecinţelor, executarea 
lucrărilor de salvare. La locul de muncă fiecare salariat evacuează obiectele 
(documentele) de valoare din încăpere, ajută colegii (cetăţenii) viaţa cărora este 
în pericol. Concomitent informează pretorul sau alt conducător, Secţia protecţie 
civilă,  face apel la telefoanele  901 (Detaşamentul militar de salvatori şi 
pompieri nr. 1), 902 (Poliţia municipală). 
 

8.3. Dreptul salariatului la o muncă care să corespundă normelor de 
protecţie  a muncii  (art. 227, CM) 

 
      8.3.1.  Fiecare salariat are dreptul: 
      8.3.2. Să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecţie a 
muncii; 
      8.3.3.  Să fie instruit în domeniul protecţiei muncii;  
      8.3.4.  Să fie aprovizionat în perioada caniculară cu apă potabilă în cantitate 
necesară, prevăzut de legislaţia muncii în vigoare. 
 

IX. Dispoziţii finale 
 
        9.1.  Prezentul Regulament este aprobat prin dispoziţia pretorului şi intră în 
vigoare la momentul aducerii la cunoştinţă fiecărui salariat prin 
contrasemnătură. 
       9.2.  Prezentul Regulament poate fi supus unor modificări şi completări cu 
emiterea dispoziţiei pretorului. 
 
 
 

 
Secretar                                                    Leonid Goiman 

 
 


