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REGULAMENT 
cu privire la organizarea şi funcţionarea secretariatului 

Judecătoriei Căuşeni. 
I. Domeniul de aplicare. 

Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile şi drepturile 
secretariatului Judecătoriei Căuşeni, precum şi modul de organizare a activităţii acesteia. 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea secretariatului Judecătoriei Căuşeni (în 
contimiare Regulament) este elaborat în vederea asigurării executării de către Judecătoria Căuşeni a 
funcţiilor sale prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 
privind organizarea judecătorească, Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 
judecătorului şi de alte acte legislative şi normative. 

2. Statutul juridic şi rolul secretariatului. 
Secretariatul asigură  asistenţa organizatorică  şi administrativă  a Judecătoriei Căuşeni. 

MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE ŞI 
DREPTURILE SECRETARIATULUI 

3. Misiunea. 
Secretariatul Judecătoriei Căuşeni oferă  asistenţa organizatorică  şi administrativă  prin: 
1) asigurarea şi organizarea gestionării eficiente a dosarelor; 
2) planificarea şi utilizarea eficientă  a resurselor umane şi financiare; 
3) comunicarea eficientă  cu cetăţenii; 
4) suportul tehnico-material. 
Aceasta se va realiza pentru asigurarea eficienţei actului de justiţie şi a bunei funcţionări a 

instanţei de judecată. 

4. Funcţiile secretariatului. 
in vederea realizării misiunii sale, secretariatul exercită  următoarele funcţii de bază: 
1) asistă  judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei; 
2) asigură  suportul administrativ şi organizaţional în scopul realizării efective a procesului de 

judecată; 
3) asigură  utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a sistemelor de 

înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor; 
4) afişează  pe panoul informativ a informaţiei cu privire la cauzele numite spre examinare; 
5) publică  hotărîrile judecătoreşti pe pagina web a instanţei judecătoreşti; 
6) generalizează  practica judiciară  referitoare la anumite categorii de pricini; 
7) întocmeşte şi analizează  statistica judiciară  trimestrială, semestrială  şi anuală; 
8) asigură  organizarea corectă  a evidenţei contabile; 
9) întocmeşte şi prezentă  în termen rapoartele financiare trimestriale şi anuale; 
10) ţine evidenţa angajaţilor instanţei judecătoreşti, a registrelor şi carnetelor de muncă; 
11) ţine evidenţa dosarelor transmise în arhivă; 
12) asigură  suportul tehnico-materiaI pentru desfăşurarea activităţii instanţei judecătoreşti; 
13) realizează  alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare. 

5. Drepturile secretariatului. 
Secretariatul instanţei judecătoreşti este învestit cu următoarele drepturi: 
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a 
în reali 

b 
de acti 

c 
consili 

d 
e 

să  solicite şi să  primească  informaţii de la preşedinte, vicepreşedinte, judecătorii instanţei, 
area sarcinilor ce le revin; 
să  organizeze şi să  participe la diferite întruniri, conferinţe, mese rotunde în domeniul său 

itate; 
să  participe la elaborarea proiectelor de acte normative şi să  antreneze la elaborare experţi, 

ri, consultanţi din ţară  şi de peste hotare; 
să  colaboreze cu instituţii similare din alte state în vederea realizării sarcinilor propuse; 
poate avea şi alte drepturi conform legislaţiei în vigoare. 

6 Obligaţiile personalului 
6 1. Personalul secretariatului este obligat să  îndeplinească  cu responsabilitate, obiectivitate şi 

prompt tudine atribuţiile de serviciu, să  respecte etica profesională  şi confidenţialitatea informaţiei 
obţinut în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. 

6 2. in vederea asigurării comunicării eficiente cu cetăţenii, personalul secretariatului 
instanţ  i judecătoreşti este obligat: 

a să  răspundă  la solicitările cetăţenilor în limba de stat sau în limba oficială  de comunicare 
intere că  în teritoriul respectiv; 

b să  prezinte instituţia şi să  se prezinte cu numele complet şi, la solicitarea cetăţeanului, să  
numea ă  funcţia deţinută  în cadrul instanţei; 

c să  răspundă  în mod profesionist la întrebările ce ţin de competenţa sa, parvenite din partea 
cetăţed lor. 

6 3. Pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi pentru divulgarea informaţiei confidenţiale 
de serv ciu, personalul secretariatului poartă  răspundere în condiţiile legii. 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECRETARIATULUI 
7. Conducerea secretariatului. 
7.1. Activitatea secretariatului este organizată  de şeful secretariatului, numit în funcţie de 

preşedi tele instanţei judecătoreşti în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 
cu priv e la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public. Şeful secretariatului, care poate avea 
studii j idice sau financiar economice, îşi exercită  atribuţiile în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi prezentul Regulament. 

7. ►  . Şeful secretariatului are următoarele atribuţii de bază: 
a) organizează  activitatea personalului legată  de întocmirea şi afişarea, în termenul stabilit de 

normel procesuale, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv privind obiectul 
acestor ; 

b) organizează  activitatea personalului responsabil de asigurarea distribuirii aleatorii a 
cauzelo parvenite în instanţa judecătorească; 

c) organizează  activitatea de publicare a hotăririlor judecătoreşti pe pagina web a instanţei; 
d) gestionează, în coordonare cu preşedintele instanţei şi sub controlul acestuia, mijloacele 

financi e alocate instanţei judecătoreşti; 
e) coordonează  şi verifică  activitatea subdiviziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti, cu 

excepţi furnizării informaţiei de interes public în limitele legii şi relaţii cu mass-media (coordonată  
şi verifi ată  nemijlocit de preşedintele instanţei judecătoreşti), asigură  administrarea şi utilizarea 
optimă  resurselor financiare, materiale, intelectuale şi informaţionale în procesul implementării 
planuril r strategice de activitate a instanţei judecătoreşti; 

f) laborează  şi prezintă  spre aprobare preşedintelui instanţei judecătoreşti planurile strategice 
de activ ate a instanţei judecătoreşti; 

g) organizează  şi coordonează  dezvoltarea şi implementarea planurilor strategice de activitate 
a instanţ  i judecătoreşti; 

h) aprobă, după  coordonarea cu preşedintele instanţei judecătoreşti, regulamentul de 
organiz e şi funcţionare a secretariatului instanţei judecătoreşti; 

i) exercită  alte funcţii atribuite prin lege sau delegate de către preşedintele instanţei 
judecăto eşti. 
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.3. Şeful secretariatului, după  caz, este învestit de către preşedintele instanţei cu dreptul la 
prima emnătură. 

.4. În caz de absenţă  a şefului secretariatului instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia sau o 
parte • in ele sînt delegate de către preşedintele instanţei judecătoreşti unuia dintre conducătorii 
subdiv ziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti. Acesta poate dispune de dreptul la prima 
semnă  i ă  şi va realiza sarcinile puse în faţa şefului secretariatului prin lege şi prezentul 
regul. ent. Totodată  va purta răspundere pentru abaterile de la normele legale stabilite în  
activit tea realizată  în perioada respectivă. 

. Delimitarea competenţelor preşedintelui instanţei judecătoreşti şi şefului 
secret riatului 

8 1. Preşedintele instanţei de judecată  exercită  controlul asupra întocmirii şi afişării, în  
termen 1 stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv 
privind obiectul acestora, iar şeful secretariatului organizează  activitatea personalului legată  de 
întoc rea şi afişarea, în termenul stabilit de normele procesuale, a informaţiei privind cauzele 
fixate entru judecare, inclusiv privind obiectul acestora. Atribuţiile şefului secretariatului în acest 
sens se vor limita la asigurarea condiţiilor pentru plasarea pe pagina web a instanţei de judecată  a 
listelor cauzelor fixate pentru judecare. Totodată, şeful secretariatului va verifica ca informaţia 
privind cauzele fixate pentru judecare să  fie plasată  pe panoul informativ al instanţei de judecată  şi 
va rap 11 rta permanent preşedintelui instanţei pe toate segmentele de activitate pentru fiecare 
judecăt er în parte. 

8 2. Preşedintele instanţei de judecată  verifică  procesul de repartizare aleatorie a dosarelor 
parveni e în instanţă  spre examinare, iar şeful secretariatului organizează  activitatea personalului 
respon bil de asigurarea distribuirii aleatorii a cauzelor parvenite în instanţa judecătorească. Cu 
alte cu inte, şeful secretariatului asigură  şi verifică  periodic corectitudinea şi completivitatea 
datelor enerale introduse în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. 

8.3. Şeful secretariatului este responsabil pentru gestionarea mijloacelor financiare alocate 
instanţii judecătoreşti. La angajarea şefului secretariatului, preşedintele instanţei de judecată  emite 
un act dministrativ prin care va învesti şeful secretariatului cu atribuţh financiar-economice şi 
dreptul a semnătură. 

8. . Şeful secretariatului este responsabil pentru coordonarea şi verificarea activităţii 
subdivi iunilor secretariatului instanţei judecătoreşti, asigurarea administrării şi utilizării optime a 
resurseler financiare, materiale, intelectuale şi informaţionale în procesul implementării planurilor 
strategi e de activitate a instanţei judecătoreşti. Astfel, activităţile desfăşurate de către şeful 
secretar atului se vor axa pe asigurarea cu echipament a instanţei de judecată, implementarea 
sistemelor de înregistrare audio/video a şedinţelor de judecată, minimizarea lucrului manual în  
limitele prevăzute de lege, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă  a angajaţilor, utilizarea eficientă  a 
resursel?r financiare conform planului strategic de activitate aprobat. 

8. 	Şeful secretariatului elaborează  şi prezintă  spre aprobare preşedintelui instanţei 
judecătoreşti planurile strategice de activitate a instanţei judecătoreşti. Planificarea strategică  va 
reflecta previziunea activităţii instanţei de judecată, prin care vor fi identificate şi stabilite 
obiectiv le organizaţiei şi acţiunile necesare pentru a îndeplini aceste obiective. Planul strategic de 
activitat- a instanţei de judecată  va cuprinde obiectivele care urmează  a fi realizate, analiza 
mediul extern şi intern de activitate a instanţei de judecată, analiza situaţiei existente, priorităţi, 
direcţii e activitate şi descrierea procesului de monitorizare a implementării planului strategic. 
Şeful secretariatului este responsabil pentru coordonarea şi implementarea planului strategic de 
activitat a instanţei de judecată. 

8.0. Şeful secretariatului exercită  alte funcţii atribuite prin lege sau delegate de către 
preşedi ele instanţei judecătoreşti. Funcţiile delegate şefului secretariatului pot ţine gestionarea 
resursel I r umane ale instanţei de judecată, pregătirea, desfăşurarea şi monitorizarea achiziţiilor 
publice eentru instanţa de judecată, verificarea şi monitorizarea examinării petiţiilor parvenite în  
instanţa de judecată, participarea la evaluarea profesională  a funcţionarilor publici din cadrul 
instanţei de judecată, etc. 
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9 Structura secretariatului. 
9 1. Secretariatul Judecătoriei Căuşeni se constituie din grefă  şi serviciul administrativ. 
9 2. Grefa secretariatului asistă  judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei. Personalul 

grefei ste compus din funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 
cu priv re la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public. 

9 3. Din grefa secretariatului fac parte: asistenţii judiciari, grefierii, colaboratorii serviciului 
sistem izare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, secţiei evidenţă  şi documentare 
proces ală  şi ai serviciului translare. 

9 4. (1) Serviciul administrativ al secretariatului asigură  activitatea organizatorică  a instanţei 
judecăt•reşti. 

(P ) Personalul serviciului administrativ este compus din funcţionari publici, supuşi 
reglem ntărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul 
funcţio arului public şi personal contractual care desfăşoară  activităţi auxiliare, supus 
reglem ntărilor legislaţiei muncii. 

9 5. (1) Serviciul administrativ al Judecătoriei Căuşeni este compus din serviciul financiar-
econo ic şi serviciul asigurare tehnico-materială. 

in serviciul de asigurare tehnico-materială  fac parte: arhiva judecătoriei, adminstratorul al 
clădirii serviciul expediţie, administrator superior reţea de calculatoare, şofer, alt personal auxiliar. 

1 I . Sarcinile de bază  şi responsabilităţile subdiviziunilor secretariatului Judecătoriei 
Căuşe 

111.1. Asistentul judiciar este responsabil pentru: 
a colectarea actelor normative necesare judecătorului şi altei informaţii necesare pentru 

judecar a dosarului distribuit judecătorului; 
b generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi 

elabor ea recomandărilor pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii; 
c) verificarea prezenţei actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces; 
d elaborarea, la indicaţia judecătorului, proiectelor de acte procesuale; 
e) asigurarea depersonalizării hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a 

instanţe judecătoreşti; 
f) participarea în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale; 
g oferă  acces la dosarul în proces de examinare participanţilor la proces şi avocaţilor în bază  

de mani at cu completarea şi semnarea declaraţiei; 
h) îndeplinirea, la indicaţia judecătorului, altor atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei. 
1 .2. Grefierul este responsabil pentru: 
a) asistarea judecătorilor în procesul de înfăptuire a actului de justiţie; 
b) asigurarea suportului administrativ şi organizaţional completului de judecată  în scopul 

realizăr'i efective a procesului de judecată; 
c) asigurarea utilizării Programului. Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a sistemelor de 

înregist are audio în cadrul examinării cauzelor; 
d) afişarea pe panoul informativ a informaţiei cu privire la cauzele numite spre examinare; 
e) întocmirea actelor procesuale prevăzute de legislaţia în vigoare. 
11.3. Serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul este 

condus e şeful serviciului. 
11.4. Serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul 

exercită  următoarele atribuţii: 
a) generalizează  practica judiciară  referitoare la anumite categorii de pricini; 
b) analizează  statistica judiciară  trimestrială, semestrială  şi anuală; 
c) elaborează  note explicative privind activitatea instanţei de judecată; 
d) asigură  comunicarea instanţei judecătoreşti cu publicul şi mass-media; 
e) .duce la cunoştinţa justiţiabililor şi altor persoane informa-ţii de interes public; 
f) estionează  pagina web şi poşta electronică  a instanţei de judecată; 
g) elaborează  comunicate despre activitatea instanţei de judecată, cauzele de rezonanţă  şi, 

după  co trdonare cu preşedintele instanţei, publicarea acestora pe pagina web; 
h) xaminează  petiţiile parvenite în instanţa de judecată; 
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i acordă  asistenţă  purtătorului de cuvînt al instanţei în vederea realizării prevederilor 
Regul entului cu privire la serviciul de inforinare publică  şi relaţiile cu mass-media, aprobat prin 
Hotărî a CSM nr. 740/31 din 15.10.2013. 

1 .5. Secţia evidenţă  şi documentare procesuală  este condusă  de şeful secţiei şi are în 
subord nea sa serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, serviciul penal şi 
contra enţional şi serviciul translare. in cadrul direcţiei evidenţă  şi documentare procesuală  poate fi 
creată  ecţia civilă  şi de contencios administrativ şi secţia penală  şi contravenţională. 

1 .6. Şeful secţiei evidenţă  şi documentare procesuală  exercită  următoarele atribuţii: 
a monitorizează  procesul de înregistrare şi evidenţă  a cererilor de chemare în judecată, 

dosarelsr, apelurilor şi recursurilor; 
b ■ verifică  termenele de interpelare şi parvenire a dosarelor, motivele tergiversării expedierii 

dosarel • r sau perfectării interpelărilor; 
c verifică  termenele de înregistrare a dosarelor, monitorizează  respectarea termenelor de 

expedi re a dosarelor şi remiterii copiilor actelor judecătoreşti participanţilor la proces; 
d monitorizează  utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor; 
e asigură  întocmirea rapoartelor statistice; 
f) asigură  transmiterea dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei. 
11.7. Secţia evidenţă  şi documentare procesuală  exercită  următoarele atribuţii: 
a asigură  înregistrarea cererilor de chemare în judecată  şi a dosarelor în Programul Integrat 

de Ges onare a Dosarelor şi registrele corespunzătoare; 
b verifică  evidenţa şi circulaţia cererilor de chemare în judecată  şi a dosarelor; 
c asigură  respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru expedierea 

dosarel )r şi actelor judecătoreşti; 
d perfectează  nomenclatoarele dosarelor; 
e pregătesc dosarele pentru transmitere în arhivă; 
f) întocmesc rapoarte statistice; 
g primesc şi înregistrează  cereri de eliberare a titlului executoriu; 
h eliberează  titlurile executorii; expediază  spre executare titlurile executorii care se 

inainte ă  spre executare direct în instanţa de judecată; 
i) controlează  expedierea la timp a comunicărilor necesare de punere în executare a hotărîrilor 

j udecăt reşti; 
j) alte atribuţii prevăzute de Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă  şi documentare 

procesu lă  în judecătorii şi curţile de apel, aprobată  prin hotărîrea CSM nr. 142/4 din 04 februarie 
2014. 

1 .8. Serviciul translare exercită  următoarele atribuţii: 
a) efectuarea interpretării declaraţiilor participanţilor în proces în timpul şedinţelor de 

judecată; 
b) efectuarea traducerii hotărîrilor instanţei de judecată  şi altor acte de procedură  sau 

documente, traducerea cărora se solicită; 
1 .9 Serviciul administrativ al secretariatului instanţei de judecată  are în structura sa 

următo ele compartimente: 
a) serviciul financiar-economic; 
b) serviciul resurse umane; 
c) serviciul arhivă; 
d) serviciul expediţie; 
e) secţia asigurare tehnico-materială. 
1 .10. Serviciul financiar-economic exercită  următoarele atribuţii: 
a) asigură  organizarea corectă  a evidenţei contabile; 
b) coordonează  utilizarea corectă  a mijloacelor financiare în corespundere cu devizele de 

cheltuie i aprobate; 
c) sigură  procesul de elaborare şi coordonare a proiectului de buget al instanţei judecătoreşti; 
d) intocmeşte şi prezentă  în termen rapoartele financiare trimestriale şi anuale; 
e) sigură  inventarierea şi evidenţa bunurilor materiale; 
f) laborează  proiectul de buget; 
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) întocmeşte documentele cu privire ia contracte sau tendere. 
10.11. Serviciul arhivă  exercită  următoarele atribuţii: 

ţin evidenţa şi înregistrează  în registre speciale dosarele şi documentele primite la păstrare; 
.) eliberează  în ordinea stabilită  dosarele sau alte documente colaboratorilor instanţei; 
cl eliberează  solicitanţilor, în baza unei cereri, copiile de pe anumite acte; 
e) ţin evidenţa folosirii documentelor ce se păstrează  în arhivă; 
el asigură  păstrarea în bună  stare a dosarelor, documentelor şi registrelor; 

păstrează, pe ani, dosarele soluţionate, mapele cu hotărîri şi registrele; 
al participă  anual la activitatea de arhivare şi întocmesc lista dosarelor aflate în conservare în  

arhiva nstanţei; 
participă  anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de 

păstrar , 
i întocmesc darea de seamă  despre activitatea sa; 
j exercită  şi alte atribuţii legate de activitatea arhivei. 
k►  furnizează  informaţii din dosare şi copii de pe materialele dosarelor participanţilor la 

proces; 
1 elaborează  nomenclatorul dosarelor; 

) asigură  selectarea, prelucrarea şi transmiterea dosarelor, documentelor la Arhiva 
Naţion lă. 

1 .12. Serviciul expediţie exercită  următoarele atribuţii: 
a realizează  înregistrarea corespondenţei în registru şi transmiterea acesteia destinatarului; 
b ■ asigură  securitatea în procesul de expediere a corespondenţei înregistrate şi a altor bunuri 

sau val >ri la destinaţie; 
c asigură  integritatea informaţiei şi documentele primite spre expediere; 
d întocmeşte lunar darea de seamă  despre mijloacele băneşti cheltuite pentru expedierea 

coresp s ndenţei şi o prezintă  contabilităţii; 
e furnizează  informaţia necesară  la cererea cetăţenilor. 
1 I .13 . Secţia asigurare tehnico-materială: 
a asigură   suportul tehnico-material pentru desfăşurarea activităţii instanţei judecătoreşti; 
b gestionează  bunurile materiale; 
c asigură  funcţionarea continuă  a tehnicii de calcul din cadrul instanţei judecătoreşti; 
d asigură  folosirea raţională  a unităţilor de transport; 
e asigură  curăţenia permanentă  în birourile şi sălile de şedinţe; 
f) asigură  efectuarea reparaţiilor complexe ale clădirii instanţei judecătoreşti; 
g asigură  respectarea regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată. 
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REGULAMENTUL INTERN 
al Judecătoriei Căuşeni 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Regulamentul intern (în continuare Regulament), reprezintă  actul juridic cu caracter intern, 

care stabileşte la nivelul Judecătoriei Căuşeni 	continuare Angajatorul) regulile privind 
prot- cţia, igiena si securitatea în muncă, drepturile şi obligaiile organelor de administrare a 
Angajatorului, a judecătorilor (inclusiv a judecătorilor de instrucţie), a tuturor salariaţilor, numiţi 
sau gajaţi în baza contractului individual de muncă, indiferent de durata acestuia, care se află  
în s bordinea instanţei sau prestează  servicii pentru judecătorii, procedura de soluţionare a 
cere ilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii 
în itate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, modalităţile de aplicare a dispoziţiilor 
lega e sau contractuale specifice, modul de activitate şi de organizare a muncii în Judecătoria 
Cău ş eni, întru asigurarea unei administrări eficiente şi efective a justiţiei. 

2. Prezentul regulament, se bazează  pe dispoziţiile Codului Muncii, aprobat prin Legea nr. 
154 din 28.03.2003, Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească, Legii nr. 
544 m 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la 
func ia publică  şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de 
con•uită  al funcţionarului public, Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a 
func ionarilor publici, Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a 
prev derilor Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului 
publ c. 

3. Pînă  la crearea condiţiilor de funcţionare într-un sediu unic, Judecătoria Căuşeni va 
acti a avînd două  sedii: sediul central, situat pe adresa or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86 şi 
sedi 1 Ştefan Vodă, situat pe adresa or. Ştefan Vodă, str. Grigore Vieru, 6. 

4. Prezentul Regulamentul se aplică  tuturor salariaţilor Angajatorului, indiferent de durata 
con actului individual de munca, de atribuţiile pe care le indeplinesc şi de functia pe care o 
ocup: sediul în care activează, precum şi celor care lucrează  în cadrul unitaţii pe baza de 
dele are sau detaşare. 

5. (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 
cate oriile de personal din cadrul Angajatorului. 

(2) Specialistul serviciului resurse umane va aduce la cunoştinţa fiecarui angajat, sub 
se atură, conţinutul prezentului Regulament intern şi va pune la dispoziţia acestora, la cerere, 
în vee erea documentarii şi consultarii, exemplare din prezentul Regulament. 

6. Orice salariat interesat poate sesiza Angajatorul cu privire la dispoziţiile prezentului 
Regulament, în masura în care face dovada încălcării unui drept al sau. 

II. DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORILOR 
7. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Căuşeni sînt numiţi şi îşi desfăşoară  activitatea de 

serviOu 	cadrul instanţei de judecată 	baza Constituţiei, Legii cu privire la statutul 
judec'-torului, altor legi şi acte normative care reglementează  activitatea şi conduita 
judec-torească. 

8. in exercitarea funcţiilor de serviciu, judecătorii respectă  cu stricteţe prevederile legilor şi 
regle entările din Codul de etică  al judecătorului. 

9. Restricţiile de serviciu ale judecătorului sînt prevăzute la articolul 8 al Legii cu privire la 
statut 1 judecătorului nr.544-XIII din 20 iulie 1995 şi în Codul de etică  al judecătorului. 

10. Pentru munca îndelungată  şi prodigioasă  în sistemul judiciar, judecătorii instanţelor 
judec toreşti pot fi stimulaţi moral şi material, după  cum urmează: 
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a) conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit 
Rex lamentului cu privire la condiţiile de acordare a Diplomei de Onoare a CSM, aprobat prin 
hot. îrea CSM nr.523/21 din 3 iulie 2013; 

b) conferirea titlului onorific "Veteran al sistemului judiciar", potrivit condiţiilor din 
ReN lamentul privind conferirea titlului onorific "Veteran al sistemului judiciar", aprobat prin 
hot. îrea CSM nr.523/21 din 3 iulie 2013; 

c) conferirea titlului onorific "Decan al autorităţii judecătoreşti", conform prevederilor 
Reg lamentului privind conferirea titlului onorific "Decan al autorităţii judecătoreşti", aprobat 
prin hotărîrea CSM nr.523/21 din 3 iulie 2013. 

11. Pentru merite şi succese deosebite în activitate, înalt profesionalism şi contribuţii la 
con olidarea sistemului judecătoresc, Consiliul Superior al Magistraturii înaintează  Preşedintelui 
Rep blicii Moldova candidaturile judecătorilor pentru decorarea cu distincţii de stat, în temeiul 
Leg i nr.1123 din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova. 

12. Judecătorii instanţelor judecătoreşti pot beneficia de premii unice, în condiţiile stabilite 
de I egea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor, cu prilejul jubileelor, al 
sărb:torii profesionale Ziva juristului şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din 
eco omiile mijloacelor băneşti destinate retribuirii muncii, alocate pentru anul respectiv, 
exc pţie fac judecătorii care au fost sancţionaţi disciplinar în decursul anului. 

13. Judecătorii poartă  răspundere disciplinară  potrivit prevederilor Legii nr.950-XII cu 
• priv re la colegiul disciplinar şi răspunderea disciplinară  a judecătorilor, precum şi ale Legii 

nr.5 4-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului. 

III. INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI 
INCI TAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

14. Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 
158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public, Regulamentului 
pen ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009, pentru 
func ionari publici şi în baza Codului muncii, pentru persona]ul tehnic şi auxiliar. 

15. Contractul individual de munca se poate modifica în condiţiile prevazute de art.art. 44- 
50 d n Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public 
şi .art.68-74 din Codul muncii. 

16. Suspendarea contractului individual de muncă  poate interveni de drept, prin acordul 
părţi or sau prin actul unilateral al uneia dintre parţi, în condiţiile prevazute de art.art 51-541  din 
Leg nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public şi 
art. • 75-80 din Codul muncii. 

• 17. Contractul individual de muncă  poate înceta de drept, ca urmare a acordului parţilor, la 
data onvenită  de acestea şi ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în 
cond ţiile limitativ prevăzute de Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi 
statu ul funcţionarului public sau Codul muncii. 

I . REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ  ÎN 
CADRUL UNITĂŢII 

18. Angajatorul are obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru protej area vieţii şi 
sănăt ţii salariaţilor. 

19. Angajatorul are obligaţia să  asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 
aspe •tele legate de munca. 

20. in cadrul propriilor responsabilităţi, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru 
prote area securităţii şi sănătaţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 
profe ionale, de informare si pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării 
prote ţiei muncii si mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale 
de pr venire: 

a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la sursă; 
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d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de munca şi 
erea echipamentelor şi metodelor de muncă, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii 
otone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea 

p 	periculos; 
g) planificarea prevenirii; 
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă  cu prioritate faţă  de măsurile de protecţie 

indi iduală; 
i) aducerea la cunostinţă  salariaţilor a instrucţiunilor corespunzatoare. 
21. Salariaţii au următoarele obligaţii în domeniul protecţiei şi securităţii muncii: 
a) să  respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzător activităţii desfăşurate; 
b) să  nu ridice, să  nu deplaseze, să  nu distrugă  echipamentul tehnic, precum şi pe cel de 

cţie, de semnalizare şi de avertizare, să  nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de 
cere sau de eliminare a influenţei factorilor de risc; 

c) să  aducă  la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit sau persoanei responsabile orice 
cţiune tehnică  sau altă  situaţie de nerespectare a cerinţelor de protecţie a muncii. 

22. Fumatul în incinta instanţei de judecată  este strict interzis. Administraţia instanţei poate 
aja un loc aparte pentru fumat în afara incintei, care nu va prejudicia sănătatea personalului 
ublicului. 
23. Angajatorul are obligaţia sa asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă  şi 

boli profesionale, în condiţiile legii. 
24. Angajatorul va organiza instruirea periodică  a angajaţilor sai în domeniul securităţii şi 
ăţii în muncă. 
25. Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  este obligatorie în următoarele 

tii: 
a) în cazul noilor angajaţi; 
b) în cazul salariaţilor care işi schimbă  locul de muncă  sau felul muncii; 
c) în cazul salariaţilor care işi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni; 
d) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

26. Locurile de muncă  trebuie să  fie organizate astfel încît să  garanteze securitatea şi 
sănăfatea salariaţilor. 

V REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

27. În cadrul relaţiilor de muncă  funcţionează  principiul egalităţii de tratament faţă  de toţi 
salar aţii. 

28. Orice discriminare directă  sau indirectă  faţă  de un salariat, bazată  pe criterii de sex, 
orie tare sexuală, caracteristici genetice, vîrstă, apartenenţă  natională, rasă, culoare, etnie, 
relig e, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate 
apart nenţă  ori activitate sindicală, este interzisa. 

29. Constituie discriminare directă  actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 
prefel inţă, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la p.27, care au ca scop 
sau a efect neacordarea, restrîngerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării 
drept ilor prevazute în legislaţia muncii. 

30. Constituie discriminare indirectă  actele şi faptele intemeiate în mod aparent pe alte 
crite i decît cele prevazute la p. 27, dar care produc efectele unei discriminări directe. 

31. Orice salariat care prestează  o muncă  beneficiază  de condiţii de muncă  adecvate 
activ taţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 
respe tarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără  nicio discriminare. 

32. Tuturor salariaţilor care prestează  o muncă  le sunt recunoscute dreptul la plata egală  
pen 	muncă  egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter 
perso al, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 
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33. Este interzisă  discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 
dez vantajeaza persoanele de un anumit sex, în legatura cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 
ocu area posturilor vacante; 

b) incheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă  ori de 
ser iciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
d) stabilirea remuneraţiei; 
e) beneficii, altele decat tele de natură  salarială  şi masuri de protecţie şi asigurări sociale; 
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

spe ializare şi recalificare profesională; 
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
h) promovarea profesională; 
i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
34. Hărţuirea sexuală  a unei persoane de catre o altă  persoană  la locul de munca este 

con iderată  discriminare dupa criteriul de sex şi este interzisă. 
35. Hărţuirea sexuală  reprezintă  orice formă  de comportament nedorit, constînd în contact 

fizi•, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii 
co promiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă  conduită  cu conotaţii sexuale, care 
afecteaza demnitatea, integritatea fizică  si psihică  a persoanelor la locul de munca. 

36. Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit 
dre t hărţuire sexuală, avand ca scop: 

a) de a crea la locul de muncă  o atmosferă  de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pen persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 
pro sională, remuneraţia sau veniturile de orice natură  ori accesul la formarea şi perfecţionarea 
prof e sională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 
sex ală. 

37. Toţi salariaţii trebuie să  respecte regulile de conduită  şi răspund în condiţiile legii 
pen u încălcarea acestora. 

38. Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală  la locul de muncă  şi face 
publ c faptul că  incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este 
ofen atorul, ca angajaţii care incalcă  demnitatea personală  a altor angajati, prin orice 
man festare confirmată  de hărţuire sexuală  la locul de muncă, vor fi traşi la răspundere potrivit 
legis aţiei în vigoare. 

39. Angajaţii au obligaţia să  facă  eforturi în vederea promovării unui climat normal de 
mun ă  în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a 
regu amentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

40. Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să  incurajeze respectarea 
de ităţii fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabila a 
prin.%erilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă  sau hărţuire 
sexu ;1a, în completarea celor prevazute de lege. 

VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE 
ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR 

SECŢIUNEA 1 
OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

41, Angajatorul este obligat: 
a) să  respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă  şi ale 

conv 	colective; 
b) să  respecte clauzele contractelor individuale de muncă; 
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c) să  acorde salariaţilor munca prevăzută  de contractul individual de muncă  şi un permis 
no inal de acces la locul de muncă; 

d) să  asigure salariaţilor condiţiile de muncă  corespunzătoare cerinţelor de securitate şi 
săn tate în muncă; 

e) să  asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică  şi alte mijloace necesare 
pen ru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă; 

f) să  asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit 
pro esiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără  nici un fel de 
disc iminare; 

g) să  aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere; 
h) să  asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu 

cele familiale; 
i) să  asigure respectarea demnităţii în muncă  a salariaţilor; 
j) să  asigure o plată  egală  pentru o muncă  de valoare egală; 
k) să  plătească  integral salariul în termenele stabilite de prezentul cod, de contractul 

cole tiv de muncă  şi de contractele individuale de muncă, precum şi să  achite plata pentru 
Ind:1,1inirea sarcinilor de serviciu funcţiilor temporar vacante; 

1) să  poarte negocieri colective şi să  încheie contractul colectiv de muncă  în modul stabilit 
de p ezentul cod; 

m) să  furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă  şi veridică  necesară  
înc ierii contractului colectiv de muncă  şi controlului asupra îndeplinirii lui; 

n) să  îndeplinească  la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să  
plăt,  ască  amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin 
no e ale dreptului muncii; 

o) să  examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor 
legi lative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să  ia măsuri pentru 
înlăt rarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege; 

p) să  creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul 
stab'lit de Codul muncii şi de alte acte normative; 

q) să  asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor  
lor - muncă; 

r) să  efectueze asigurarea socială  şi medicală  obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de 
legis aţia în vigoare; 

s) să  repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură  cu îndeplinirea 
obli • aţiilor de muncă, în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative; 

t) să  îndeplinească  alte obligaţii stabilite de alte acte normative, de convenţiile colective, de 
cont actul colectiv şi de cel individual de muncă. 

SECTIUNEA A II-A 
OBLIGATIILE SALARIATILOR 

42. Salariaţii Angajatorului au, în principal, urmatoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a realiza norma de muncă  sau, după  caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin 

confl■ rm fişei postului; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul Regulamentul intern, în 

contra ctul colectiv de muncă  aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
d) obligaţia de loialitate faţă  de Angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitatea datelor cu caracter 

perso al, care i-au devenit cunoscute în procesul executării obligaţiilor de serviciu; 
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă. aplicabile. 
43. Salariaţii Angajatorului au obligaţii privind: 
a) realizarea responsabilă  şi la un nivel maxim de competenţă  a îndătoririlor de serviciu; 
b) respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă; 

5 



c) respectarea programului de lucru şi folosirea integrală  şi eficientă  a timpului de lucru 
pen ru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

d) insuşirea si respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite pentru 
co partimentul respectiv sau pentru locul de muncă  specific salariatului; 

e) utilizarea responsabilă  şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii, 
ec amentelor, instalaţiilor aflate în dotarea serviciului în care îşi desfăşoara activitatea sau la 
car: au acces, precum şi exploatarea acestora în deplina siguranţă; 

f) respectarea normelor de protecţia muncii şi a mediului; 
g) ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi  

per cţionare profesională  recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi 
inst cţiunilor privind activitatea pe care o desfăşoara; 

h) comportarea corectă  în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi 
sala iaţi, asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bună  înţelegere; 

i) înştiinţarea fără  întîrziere a şefului ierarhic superior în legatură  cu observarea existenţei 
uno nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi acţionarea pentru 
dim nuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor 
sau rejudicierea patrimoniului Angajatorului; 

j) respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului; 
k) anunţarea şefului ierarhic de îndata, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea 

prez ntării la serviciu (boală, situaţii fortuite); 
1) participarea la evaluările periodice realizate de către Angaj ator; 
m) evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii şi  

crite iilor elaborate de Angajator, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
o) îndeplinirea temporară  a sarcinilor de serviciu funcţiilor temporar vacante, inclusiv pe 

moti de boală, concediu, etc., pentru buna desfăşurare a activităţii de efectuare a actului de 
justi ie. 

p) să  respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 
q) să  contribuie la îmbunătăţirea eficienţei activităţii Angajatorului; 
r) să  se abţină  de la orice faptă  care ar putea să  prejudicieze instanţa sau oricare alte 

pers 4) ane; 
s) să  se abţină  de la exprimarea sau manifestarea convingerilor sale politice în exercitarea 

atrib ţiilor de serviciu; 
t) să  păstreze confidenţialitatea faptelor, informaţiilor sau documentelor de care iau 

cuno tinţă  în exercitarea funcţiei; 
u) să  nu solicite şi să  nu accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru terţi, daruri, 

stim i lente sau alte avantaje; 
v) să  aibă  o atitudine demnă, corectă  şi respectuoasă, dînd dovadă  de iniiativă, creativitate, 

spiri constructiv, de capacitate decizională  operativă  şi înaltă  etică  profesională; 
w) să  nu utilizeze timpul de lucru şi patrimoniul instanţei în scopuri personale. 

SECTIUNEA A III-A 
DREPTURILE SALARIAŢILOR 

43. Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămînal; 
c) dreptul la concediu de odihnă  anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la demnitate în munca; 
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g) dreptul la acces la formarea profesională; 
h) dreptul la informare şi consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi arneliorarea condiţiilor de muncă  şi a mediului 

demică; 
dreptul la protecţie în caz de concediere; 
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k) dreptul la negociere colectivă  si individuală; 
1) dreptul de a participa la actiuni colective; 
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 

SECTIUNEA A IV-A 
DREPTURILE ANGAJATORULUI 

44. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să  stabilească  organizarea şi funcţionarea unitaţii; 
b) să  stabilească  atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; 
c) să  dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) sa constate savîrşirea abaterilor disciplinare şi să  aplice sancţiunile corespunzatoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă  aplicabil şi regulamentului intern; 
f) să  stabilească  obiectivele de performanţă  individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

real zarii acestora. 

VII. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA ŞI DE ODIHNĂ  
45. Timpul de muncă  reprezintă  timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea 

sarc nilor de muncă. 
46. La angajarea în serviciu, Angajatorul este obligat să  informeze persoana angajată  

des re munca care i se încredinţează, condiţiile de muncă, locul de muncă, drepturile şi 
obli aţiile sale, să-i aducă  la cunoştinţă  Regulamentul intern şi să  o familiarizeze cu toate 
re ile de protecţie a muncii. 

47. (1) in termen de 5 zile după  numirea în funcţie, fiecare angajat-fncţionar public va 
semna fişa de post, în care sînt specificate toate sarcinile, responsabilităţile şi obliga iile de 
serv'ciu. 

(2) Sarcinile, responsabilităţile şi obliga iile de serviciu a personalului tehnic al 
Ang jatorului se indică  în contractul individual de muncă  încheiat la angajare în funcţie, în 
co •rmitate cu art. 49 Codul muncii. 

48. Evidenţa timpului de muncă  şi de odihnă  în cadrul Angajatorului se realizează  de către 
Serv ciul resurse umane sau alte persoane numite prin ordinul preşedintelui Judecătoriei Căuşeni. 
Tab lele de pontaj se prezintă  lunar, pînă  la data de 25 a lunii curente, Serviciului financiar-
econ•mic, în baza cărora se calculează  salariul lunar al angajaţilor. 

49. Repartizarea timpului de muncă  în cadrul săptămînii este uniformă  şi constituie 40 de 
ore, îte 8 ore pe zi, timp de 5 zile, de luni pînă  vineri. Repausul săptămînal se realizează  în 
zilel de sîmbătă  şi duminică. 

50. Programul zilnic de lucru este de la orele 800  pînă  la orele 17°°, cu pauza de masă  între 
orel- 12°°iş  300. 

51. Salariaţii care întîrzie începerea programului de lucru stabilit trebuie să  informeze 
desp e aceasta, în toate cazurile, Angajatorul. In afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele 
urmează  a fi autorizate în prealabil de preşedintele Judecătoriei Căuşeni, iar în lipsa acestuia de 
vice reşedintele sau şeful secretariatului. 

52. (1) Salariaţii pot beneficia de un program special sau redus de muncă, în cadrul căruia 
vor admise devieri de la orele obişnuite de lucru. 

(2) Programul special sau redus de muncă  se stabileşte prin ordinul preşedintelui 
Jude ătoriei Căuşeni, la cererea angajatului depusă  în Serviciul resurse umane, iar respectarea de 
către angajat a programului de muncă  special sau redus este asigurată  de conducătorul 
subd.viziunii. 

53. Zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu menţinerea salariului, sînt stabilite la art.111 din 
Cod muncii şi Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 26.12.1990. 

54. Programul de lucru în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră  
pentr toţi angajaţii. 
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55. În scopul utilizării optime a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, Angajatorul 
e transfera, în baza hotărîrii Guvemului, prin emiterea unui Ordin în acest sens, zilele de 
us în alte zile. 

56. Acordarea concediilor anuale de odihnă, concediilor suplimentare, altor tipuri de 
edii, precum şi stabilirea duratei acestora se efectuiază  în conformitate cu prevederile 
ului Muncii, Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul 
ţionarului public, Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, 
enţiilor (contractelor) colective de muncă, altor acte normative în vigoare. 

VIII. ACCESUL ÎN PERIMETRUL ANGAJATORULUI 
56. Accesul judecătorilor, funcţionarilor publici, angajaţilor instanţei 	continuare — 

pers•nal) în incinta instanţei judecătoreşti poate fi precedat de o verificare a legitima iilor de 
serv ciu, cartelelor de acces sau permiselor provizorii (pentru noii angajaţi, pe durata perfectării 
legi 	eliberate de serviciul de personal. 

57. Accesul pentru parcarea mijloacelor de transport, pe teritoriul aferent instanţei 
jude ătoreşti, se permite numai pentru transportul destinat îndeplinirii serviciului faţă  de instanţă  
prec 	şi al personalului instanţei judecătoreşti. 

58. Accesul salariaţilor în afara programului normal de lucru este permis numai cu 
apro area conducerii unităţii, pe baza avizului şefilor serviciilor si compartimentelor funcţionale 
din lare fac parte salariaţii. 

59. Activitaţile în afara programului normal de lucru pot fi efectuate numai în zilele de 
luc , în intervalul 0700-19°°. Excepţii de la aceasta regulă  se pot obţine în baza cererii 
justi icative, în care se precizeaza salariaţii implicaţi şi perioada de timp solicitată. 

60. Accesul participanţilor la proces şi a altor persoane în perimetrul Judecătoriei Căuşeni 
se e i-ctuiază  în conformitate cu Regulamentul privind accesul în sediile instanţelor judecătoreşti, 
apro •at prin Ho st;ifirea CSM nr. 633/26 din 29.09.2016. 

X. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

61. Salariaţii au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, in scris, petiţii individuale, 
dar umai în legatură  cu problemele proprii apărute la locul de muncă  şi în activitatea 
desf şurată. 

62. Prin petiţie se intelege orice cerere sau reclamaţie individuală  pe care un salariat o 
adre ează  conducerii Angajatorului în conditiile legii şi ale prezentului Regulament. 

63. Petiţiile anonime nu se vor examina. 
64. Cererile sau reclamaţiile se adresează  reprezentantului legal al Angajatorului şi se 

inrey strează  la Secţia de evidenţă  şi documentare procesuală. 
65. În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită  o cercetare mai 

am unţită, conducătorul Angajatorului numeşte o persoană  sau o comisie care să  verifice 
realit tea lor. 

66. in urma verificarii Angajatorului, persoana sau comisia numita întocmeşte un referat cu 
consi. tări, concluzii şi propuneri şi îl supune aprobarii conducerii Angajatorului. 
Cone ucătorul Angajatorului este obligat să  comunice salariatului raspunsul în termen de 15 de 
zile . e la data depunerii cererii sau a reclamaţiei. in situaţia în care aspectele sesizate prin cerere 
sau r clamaţie necesită  o cercetare mai amanunţită, conducătorul Angajatorului poate prelungi 
term nul cu cel mult 15 zile. 

67. Salariaţii nu pot formula doua petiţii privitoare la aceeaşi problemă. in cazul în care un 
salari t adresează  în aceeaşi perioadă  de timp două  sau mai multe petiţii cu acelaşi obiect, 
acest a se vor conexa, salariatul urmînd sa primească  un singur răspuns. Dacă  după  trimiterea 
răsp sului se primeşte o nouă  petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă, 
acest a se clasează, facîndu-se mentiune ca s-a verificat şi i s-a dat deja un răspuns 
petiti narului. 

68. Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica cererilor depuse de salariaţii 
Anga atorului în vederea realizării drepturilor şi intereselor lor recunoscute de legislaţia muncii 
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în igoare (acordarea concediilor, zilelor libere, etc.), acestea urmînd a fi soluţionate în  
con ormitate cu Codul muncii şi alte acte legislative. 

X. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL ANGAJATORULUI 
69. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, avînd dreptul de a aplica, potrivit legii, 

san ţiuni disciplinare salariaţilor sai ori de cîte ori constată  că  aceştia au săvîrşit o abatere 
disc'plinară. 

70. Abaterea disciplinară  este o faptă  în legatură  cu munca şi care constă  într-o acţiune sau 
ina Tune săvîrşită  cu vinovăţie de catre salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
pre ■entul Regulament, contractul individual de muncă  sau contractul colectiv de muncă  
apli abil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

71. Sunt interzise: 
a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate alcoolică  sau narcotică, întroducerea sau 

con umul de băuturi alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau 
care perturbă  activitatea altor salariaţi; 

b) nerespectarea programului de lucru, întîrzierea sau absentarea nemotivată; 
c) părăsirea locului de muncă  în timpul programului de lucru fără  aprobare sau pentru alte 

inte ese decît cele ale Angajatorului; 
d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului 

Ang= jatorului; 
e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinînd 

aces eia, fără  acordul scris al conducerii Angajatorului; 
f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi 

dete iorarea functională  şi calitativă  sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori 
man vrări necorespunzătoare; 

g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunostinţă  pe orice cale sau copierea pentru 
alţii, fără  aprobarea scrisă  a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea 
Angajatorului sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor; 

h) prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program 
sau î timpul liber - în beneficiul persoanelor străine; 

i) atitudinea necorespunzătoare faţă  de ceilalţi angajaţi, faţă  de managementul unităţii sau 
faţă  0e justiţiabili (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea şi vătămarea 
inte 9.41 ităţii corporale sau a sănătăţii); 

j) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei 
pers s ane sau a colegilor; 

k) manifestări de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului; 
1) folosirea în scopuri personale a oricăror materiale, mijloace fixe ale Angajatorului; 
m) fumatul în spaţiile publice închise. Fumatul este permis în spaţii special amenajate 

pent fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: 
- să  fie construite astfel încît să  deservească  doar fumatul şi să  nu permită  pătrunderea 

aerul i viciat în spaţiile publice închise; 
- să  fie ventilate corespunzător, astfel încît nivelul noxelor să  fie sub nivelurile maxime 

admi e. 
o) organizarea de intruniri în perimetrul unităţii fără  aprobarea prealabilă  a conducerii; 
p) întroducerea, răspîndirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, 

docu ente etc., fără  aprobarea conducerii Angajatorului; 
q) solicitarea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru terţi a cadourilor, 

servi iilor, favorurilor, invitaliilor sau oricărui alt avantaj, care pot influenţa imparţialitatea 
salari tului în exercitarea funcţiei deţinute ori pot constitui o recompensă  în raport cu această  
funcţ  e; 

r) divulgarea informaţiilor confidenţiale la care au acces salariaţii în exercitarea funcţiei, 
dacă  ceastă  dezvăluire este de natură  să  atragă  avantaje necuvenite ori să  prejudicieze imaginea 
sau epturile instituţiei ori ale altor persoane; 

s) desfăşurarea în timpul programului de muncă  a unor activităţi cu caracter politic. 
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72. Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a 
no elor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară  şi se sanctionează  ca atare, 
inerferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă  persoana care a săvirşit fapta. 

73. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului public îi pot fi aplicate 
ătoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment; 
b) mustrare; 
c) mustrare aspră; 
d) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul unui an; 
e) suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă  de la unu la 

doi 
g) destituirea din funcţia publică; 
h) retrogradarea în funcţie şi/sau în grad de calificare. 
74. Sancţiunea disciplinară  se aplică  de către persoana/organul care are competenţa legală  

de umire în funcţie. 
75. Sancţiunile disciplinare se aplică  în termen de cel mult 6 luni de la data săvîrşirii 

aba rii, cu excepţia sancţiunii disciplinare pentru încălcarea legislaţiei cu privire la declararea 
ave ii şi intereselor personale, la soluţionarea conflictelor de interese şi la regimul juridic al 
inc• mpatibilităţilor şi restricţiilor, care se aplică  în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii 

• defi itive a actului prin care se constată  săvîrşirea abaterii disciplinare. 
76. Curgerea termenelor specificate la p.74 se suspendă  pe perioada aflării funcţionarului 

în I oncediu de odihnă  anual, în concediu de studii, precum şi pe perioada suspendării 
raporturilor de serviciu în legătură  cu boala sau trauma. 

77. Sancţiunea disciplinară, cu excepţia celei specificate la p. 73 lit.a), nu poate fi aplicată  
decî după  cercetarea prealabilă  a faptei imputate şi după  audierea echitabilă  a funcţionarului 
pub ic de către comisia de disciplină, în termen de cel mult o lună  de la data constatării abaterii. 

78. Cercetarea prealabilă  a abaterii disciplinare comise se efectuiază  de comisia de 
disc plină, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, 
apro at prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 şi art.art. 56-60 din Legea nr. 158 din 
04.0 .2008 cu privire la funcţia publică  şi statutul funcţionarului public. 

79. (1) Comisia de disciplină  se constituie prin ordinul preşedintelui Judecătoriei Căuşeni. 
in ci mponenţa comisiei de disciplină  se include, în mod obligatoriu, un reprezentant al organului 
sind cal din cadrul Angajatorului. 

(2) În cazul în care în cadrul Angajatorului nu este constituit organul sindical, în 
com onenţa comisiei de disciplină  se include un reprezentant desemnat prin votul majorităţii 

• func ionarilor publici. 
(3) In cazul în care în cadrul Angajatorului există  mai multe organe sindicale, in 

com onenţa comisiei de disciplină  se includ reprezentanţii tuturor organelor sindicale. 
80. După  cercetarea prealabilă, comisia de disciplină  propune conducerii Angajatorului 

sanc iunea aplicabilă  funcţionarului public vinovat. 
81. Actul administrativ cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare se aduce la cunoştinţa 

func ionarului public în termen de 5 zile de la emitere, sub semnătură. 
82. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere, de a-şi prezenta argumentele, 

prec 	şi refuzul funcţionarului public de a semna actul administrativ cu privire la aplicarea 
sanc iunii disciplinare se consemnează  într-un proces-verbal. 

83. Actul administrativ de sancţionare disciplinară  poate fi atacat de către funcţionarul 
public în instanţa de contencios administrativ în modul stabilit de lege. 

84. Constatarea şi cercetarea comiterii abaterilor disciplinare de către personalul 
Angajatorului, caxe nu cade sub incidenţa Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia 
publică  şi statutul funcţionarului public, sancţiunile disciplinare aplicabile acestora, sînt 
reglernentate de art.art. 201-211 Codul muncii. 
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XI. DISTINCŢII ŞI MENŢIUNI PENTRU SALARIAŢI 
85. (1)Pentru succese în muncă, Angajatorul poate aplica stimulări angajaţilor-funcţionari 

pub ici sub formă  de: 
a) premiu; 
b) mulţumire; 
c) diplomă  de onoare. 

(2) Stimulările se aplică  de către persoana/organul care are competenţă  legală  de numire 
în 	cţie printr-un act administrativ. 

(3) Stimulările se înscriu în carnetul de muncă  şi în dosarul personal al funcţionarului 
pub ic. 

86. Personalului tehnic, Angajatorul poate aplica următoarele stimulări pentru succesele în 
m că: 

a) mulţumiri; 
b) premii; 
c) cadouri de preţ; 
d) diplome de onoare. 

XII. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE 
87. Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecărei subdiviziuni 

sînt .ăstrate în birourile de lucru asigurate cu sisteme şi dispozitive de închidere. 
88. Sînt considerate echipamente tehnice: dispozitivele de calcul, birotică, aparate şi alte 

mat riale incredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu. 
89. Este interzisă  orice intervenţie din propria iniţiativă  asupra echipamentului tehnic sau 

de p otecţie. Dacă  intreţinerea acestuia este incredinţată  unui specialist, salariatul este obligat să  
apel ze la serviciile lui. 

90. Protejarea informaţiei Line de confidenţialitatea activităţii, fapt ce interzice în orice mod 
scoa erea sau transmiterea informaţiei altor persoane, decît celor în subordonarea cărora se află  
salar atul. 

91. in caz de pericol (cutremur, incendiu etc.), evacuarea personalului unităţii se efectuează  
conflb rm Planului individual de evacuare, aprobat de către administraţia instanţei de judecată. 

XIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
92. Prezentul Regulament intră  în vigoare de la data aprobării şi este obligatoriu spre 

exec tare pentru toţi salariaţii Judecătoriei Căuşeni, fiind adus la cunoştinţă  acestora în termen 
de 5 ile de la data aprobării. 

93. Regulamentul intern poate fi modificat în vederea ajustării la noile cerinţe şi necesităţi 
ap-  te, cu informarea operativă  şi certificarea, sub semnă.tură, a angajaţilor despre modificările 
oper te. 

94. Prezentul Regulament poate fi completat, după  caz, cu proceduri, regulamente 
ulteri e are, care vor fi parte integrantă  a acestuia. 
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