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Cu privire la apro rarea Regulamentului
cu privire la modr I de determinare a
perioadei de vech me in munc6 pentru
stabilirea treptelot de salarizare

in temeiul art.14, al.(l) din Legea privind administralia publicd locald nr-436-XVI din 28
decembrie 2006, in scopul asigur[rii activitSlilor ce lin de implementarea Legii rc.270 din
23.11.2018 privin I sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar,

CONSILIUL MI-INICIPAL ORHEI DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime in muncd
pentru stabili ea treptelor de salarizare, conform anexei laprezentadecizie.

2. Autoritat:a executivS a Consiliului municipal Orhei va intreprinde acliunile respective
pentru execut uea prezentei decizii.

3. Controlu asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarilor conform competenfelor.
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NOTA INFORMATIVA
la D ecizia consiliului Municipal

Cu p'ivire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a

pt,rioadei de vechime in muncd pentru stabilirea treptelor de salarizare
nr._ din 201 8
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Anexa
la decizia Consiliului Municipal Orhei
nr. din 201 8

Regulament r:u privire la modul de determinare a perioadei de vechime in muncl pentru
stabilirea treptelor de salarizare

1. Prezer tul mod dispune procedura de determinare a perioadei de vechime in muncd pentru
stabilirea treptelc r de salarizare corespunzitoare vechimii in muncd, in funcfie de categoriile de
angajali din secto ul bugetar.

2. La de.erminarea perioadei de vechime in muncd pentru stabilirea treptei de salarizare
pentru funclionar:i publici, se ia in considerare vechimea in serviciul public care include:

(1) perioalele de exercitare efectivd a funcliilor publice specificate in Clasificatorul unic al
funcfiilor publice:

(2) perioa lele de activitate in calitate de funclionar public in autoritdlile publice care au
funcfionat pe ter.toriul Republicii Moldova pind Ia punerea in aplicare a Legii nr.158 / 2008 cu
privire la funcfia lrublicd qi statutul funclionarului public;

(3) perioa lele in care funclionarul public:
a) nu a lt crat de fapt, dar i s-a menfinut funcfia public6 gi salariul mediu, integral sau parlial;
b) a fost suspendat in condiliile art.38 alin. (1), art.52lit. c)-e) sau art.54 alin.(l) lit.b) din

Legea nr. 158 I 2008 cu privire la funclia publicd gi statutul funclionarului public;
c) a fost ;uspendat in condiliile art.53 lit. b) gi c) al Legii nr.l58 /2008 cu privire la funclia

publicd qi statutul functionarului public qi ulterior absolvit de rdspundere disciplinard sau penald;
d) a fost absent forfat de la serviciu in leglturd cu eliberarea sau destituirea ilegal[ qi

restabilirea ca um lare a pronunldrii de citre instanta de judecatd a hotdririi respective;
e) a fost letaqat in conditiile art.47 din Legea nr. 158 I 2008 cu privire la funcfia publicd gi

statutul funcliona ului public.
(4) Pentru determinarea perioadei de vechime in muncd pentru stabilirea treptei de salarizare

pentru func{ionarii pub-l se iau in considerare qi perioadele in care:
a) au actvat cel:pulin 2 aruin funcfiile corpului de ofi1eri ai organelor apdrdrii na{ionale,

securitSlii statului qi ordinii publice;
b) au activat cel pufin 5 ani in intreprinderi, institufii sau organizafii in funclii de conducere

sau specialigti, in Jomeniul legat de profilul de activitate in functia publicd in care au fost numili.

3. Pentru celelalte .categorii de angajaJi, la determinarea perioadei de vechime in munc6
pentru stabilirea t'eptei de salarizare corespunzdtoare vechimii in muncd, se include:

a) perioa la de activitate in unitatea respectivd;
b) perioa la de munc6 in unitdli cu orice formd de proprietate, in functii detinerea cdrora este

legatd de profilul le activitate (specialitate) in unitatea respectivd;
c) perioa la de muncl in orice funclii in unit61i, dacd pentru aceste functii a fost stabilita qi s-

a efectuat realmer te plata sporului pentru vechime in munc6;
d) perioa la concediului plStit parfial pentru ingrijirea copilului pind la atingerea virstei de 3

ani, pentru persoa rele ce ocupd funcfii in unit61i, in situaliile descrise in prezentul punct.

4. Perioa la de exercitare a funcliilor de demnitate publicl precum qi perioada de activitate in
cabinetul persoar elor cu funcfii de demnitate publicd se include in vechimea in muncd pentru
stabilirea treptei c e salarizare la ocuparea funcliilor pentru care, la determinarea salariului de baza, se

line cont de treapl a de salarizare.

5. Perioida de probl nu se ia in considerare la calculul vechimii in serviciul public sau in
vechime in munc 6 de specialitate, dacd funcfionarul public / funcfionarul public cu statut special
debutant este elit erat din funcfie ca urnare a oblinerii calificativului ,,nesatisfrcdtor" la evaluarea
activitdlii profesic nale.



6. Vech mea in munc6, determinatd pentru fiecare categorie de angajali din sectorul
bugetar, in confor mitate cu prezentul Regulament, se calculeaz6 cumulativ, indiferent de intreruperile
pe care le-a avut l)ersoana.

7 . in ve,:himea in munci determinatd nu se include timpul afldrii sub arest administrativ.

8. Drept documente pentru determinarea vechimii in muncl pot servi: carnetul de muncd,
pentru perioada de pin6 la 28 decembrie 2018, qi dosarul personal al angajatului, adeverinle semnate
de conducdtorii g contabilii Eefi ai instituliei, organiza[iei sau intreprinderii respective, adeverite prin
Etampild, in care rebuie sd se facd in mod obligatoriu referinfd la documentul (ordin, dispozilie etc.),
care confirmd ve< himea in munc6.

9. Atrib rirea personalului la o noud treaptd de vechime in muncd se efectueazd prin act
administrativ al c rnducdtorului unitilii bugetare din data atingerii a urmdtoarei trange de vechime in
munc6.


