
Anexa nr. I
la dispozilia primarului general al
municipiului Chiqindu
ff.ZU.din ,,"a9 ,, 04. 2Ol5

REGULAMENTUL

I. DISPOZITII GENERALE

l.l. Regulamentul privind organizarea gi funclionarea Serviciului resurse umane
in cadrul Aparatului icipiului Chigindu (tn continuare - Regulament)
stabile$te misiunea de bazd, atribuliile, responsabiftelile siimputemicirile Servi umane (tn contintrare _ Serviciu), pr..u- iimodul de organizare a activitdlii acestuia.

1.2. Prezentul Regulament este elaborat in bazalegilor Republicii Moldova nr.
436-Xw din 28.12.2006 "Privind administralia publici localit", nr.l58-XVI din
04.07.2008 ,,Cu privire la funcfia publicd gi statutul funclionarului public" gi
Regulamentului-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatei publicd,
aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 (anexa nr. 9 la Hotdr6rea
nominalizatd).

1.3. In activitatea sa, Serviciul se cdlduzegte de Constitutia Republicii Moldova,
regedintelui, hotdrdrile parlamentului gi
iile Consiliului municipal Chigindu 9i
iului Chigindu, de alte acte legislative qi

normative, precum gi de prezentul Regulament.

1.4. Activitatea Serviciului este coordonatd de cdtre primarul general al
municipiului Chi gindu.

1.5. Serviciul are statut de promotor al politicii de personal, in scopul asigurdrii
activitdlii eficiente a Aparatului Primdriei municipiului gi preturilor de Jector,
direcliilor generale, direcfiilor, intreprinderilor -utti.ipule gi primdrilor oragelor,
satelor (comunelor) din componenla municipiului chigindu.

1.6. Serviciul are'misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale
autoritdlii publice, prin pronaovarea gi implementarea unui management eficient al
resurselor umane in cadrul Aparatului Primdriei municipiutui Ctrigindu gi prin
coordonarea activitdlii preturilor de sector, direcliiloi generale, direcliilor,
intreprinderilor municipale qi primdrilor oragelor, satelJr (comunelor) din
componenla municipiului Chi gindu.



il.

Serviciul are urmdtoarele sarcini de bazd:
2.1. Administrarea personalului prin planificarea, coord a,

desfEgurarea, monitorizarea gi evaluarea implementdrii in ei
qi ale Consiliului municipal

agelor, satelor (comunelor) din
de personal privind:

orlposturilor;
b) asigurarea necesarului de personal;
c) dezvol tar ea profesion aI6 a personalului;
d) motivarea gi menfinerea personalului;
e) sdnitatea in muncd.
2.2- Acordarea asistenfei informa{ionale gi metodologice in domeniu.
2.3. Eviden{a datelor gi documentelor cu privire lu p..ronalul AparatuluiPrimdriei 

_ 
conducdtorii preturilor d; sector, direcfiilorgenerale, lor Consiliului municipal Chigindu.

2'4 evidenfei datelor gi dot.r-.ntelor cu privire la
personalul aparatelor preturilor de sector, direcfiilor generale gi direcliilor
Consiliului municipal Chiginiu, aparatelor primdriilor oragJor, sateloi (comunelor)
din componenta municipiului Chiginiu.

2.6- Orgari1alea gi mentinerea funclionalitdlii sistemului de management
financiar gi control in cadrul subdiviziunii.

III. ATRIBUTIILE SERVICIULUI
Serviciul are' urmdtoarele atrib ulii:

3.1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea,
organizarea, desfSgurarea, monitorizarea gi evaluarea implementlrii inAparatul Primiriei municipiului Chiginiu, subdiviziuni-le Consiliului
municipal Chiginiu, preturile de sector gi primiriile oragelor, satelor
(comunelor) din componenfa municipiului Chiginiu a procedurilor de personal
privind:

2.5. Evidenla detagdrilor in strdindtate a
Consiliului municipal Chigindu 9i a angajalilor
Chigindu.

conducdtorilor de subdiviziuni ale
Aparatului Primdriei municipiului

Primdriei
acliunilor

Primdriei

3- 1. 1. Proiecturea si organizarea func(iilor/posturilor:
a) Participl la elaborarea documentelor de dezvoltare strategicd a

municipiului ChigirEu, in special privind stabilirea obiectivelJr gi
referitoare la managementul resurse umane;.

b) Participd la proiectarea structurii organizatorice a Aparatului
municipiului Chiginiu gi preturilor de sector;



c) Participd la elaborarea Regulamentului de organizare gi funclionaxe aPrimlriei municipiului Chiginiu, Regulamentului intern- al Aparatului primdriei
municipiului Chigindu, Regulamentului de organizare gi funcfonare a Serviciului
resurse umane in cadrul Primdriei municipiului chigindu;

d) PlanificE/estimeazd necesarul de personal;

Ch municipiului

efe cu structura gi

mau;
de personal al aparatelor preturilor de

sector, direcliilor gegerale gi directiilor Consiliului municipal Chigindu, primdriilor
oragelor, satelor (comunelor) din componenla municipiului 

-chigirra.r;

g) Elaboreazd, in comun cu Directia management financiar, schema de
incadrare a p ersonalului Aparatului Primdri ei municiplului Chi gindu ;
_ h) Pregdtegte, de comun acord cu Direcfia generald finanfe, proiectul deciziei
Consiliului municipal Chigindu privind aprobarea schemelor a. incadrare ale
preturilor de sector, direcfiilor generale gi direcfiilor;

de 'Tlil*:3i*ff11&l;i:l,H[,?",t:
con StOra.

3.1.2. Asigurorea necesarului de personal:
a) Organiz.eazd gi participd la desfdgurarea/realizarea procedurilor privind

suplinirea funcliilor publice vacante in Aparatul Primdriei municipiului Chigindu gi
de conducdtori ai subdiviziunilor Consiliului municipal Chigindu;

b) Organizeazd gi coordoneazd. procesul de integrare socio-profesionald a
noilor angaja[i, asigurd desfbgurarea perioadei de proba a func{ionarilor publici
debutanli.

3. 1.3. Dezvoltarea profesio nald a personal ul ui :
a) Analizeazd, necesitdlile de dezvoltare profesionalS a funcfionarilor publici,

identificate in cadrul procedurii de evaluare a performanfelor profesionale;
b) Stabileqte in comun cu gefii de subdiviziuni domeniile prioritare de

instruire, inclusiv in Academia de Administrare Publici pe ldngd pregedintele
Republicii Moldova;

c) Elaboreazd qi fine eviden{a realizdrii Planului anual de dewoltare
profesionald;

d) Participi la organizarea gi desfbqurarea concursurilor/tenderelor privind
procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condifiilor de organizare gi
desfdgurare a cursurilor de instruire;

e) Participd gi asigurd participarea angajafilor Primdriei la activitdtile de
instruire, stagii, seminare, conferin{e etc.



3. 1.4. Motivarea gi menlionarea personalului:
a) Elaboreazd proiectul de dispozilie al primarului general cu privire la lista

evaluatorilor gi contrasemnatarilor, identifica{i pentru fiecare func{ionar public;
b) Coordoneazd. gi monitorizeazd, implementarea procedurii de- evaluare a

performanfelor profesionale individuale ;

_ c) Pregitirea materialelor pentru conferirea gradelor de calificare
funcf ionarilor publici;

d) Coordoneald Si vizeazd obiectivele individuale de activitate
privind performantd funclionarilor publici;

gi indicatorii

e) Participd La examinarea contestafiilor in domeniul managementului
resurselor umane depuse de angajafi.

3.1.5. Sdndtatea tn muncd:
a) Participd la procesul de evaluare a riscurilor de sindtate in munc6 fa!6 de

angaj af ii Aparatului Primdrie i municipiului Chi gindu;
b) Participd la procesul de solutionare a conflictelor ce tin de personalul

Aparatului Primdriei gi subdiviziunilor Consiliului municipal Chigindu.

3.1.6. Implementarea sistemului de managementJinanciar gi control:
a) Stabilegte obiectivele operalionale SMART bazate pe indicatorii deperformanti; ,

b) Identificd gi evalueazd, riscurile asociate obiectivelor/activit6lilor debazd;
c) Realizeazd, eficient gi eficace, in toate funcfiile/procesele de bazd, ale

activitdfii de control intern, care pot fi prevenite, curente sau de detectare;
d) line evidenla riscurilor, precum gi elaboreaz5 descrierea graficd gi/sau

narativ6 a proceselor de bazd.

3.2. Acordarea asistenfei informafionale gi metodologice in domeniu:
3-2.1. Acordarea asistenfei informafionale gi metodologice in aplicarea

procedurilor de personal gi a prevederilor cadrului normativ in:
a) Elaborarea regulamentelor de organizarc qi funcfionare a subdiviziunilor

structurale ale Aparatului Primiriei municipiului chigindu;
b) Gestionarea figelor de post (evidenf6, acfrializare, arhivare, inregistrare,

transmitere la sal categoriile de funclii/posturi ale salarialilor din
cadrul Aparatul ..- iului Chigindu gi ale conducdtorilor diiecfiilor
generale 9i direcliilor Consiliului municipal Chigindu gi preturilor de sector;

c) Organizarea qi desflgurarea procedurilor de ocupare a funcfiilor vacante,
privind perioada de probd a func{ionarilor publici debutanli gi persoanelor care defin
posturi de deservire tehnic6;

d) organizarea si desfbgurarea procesului de evaluare
profesionale ale funclionarilor publici;

a performanplor

e) Coordonarea gi acordarea asistenfei metodologice in procesul de elaborare
a statului de personal;

f) Promovarea nornelor de conduitd a func{ionarilor publici;



g) Stabilirea mdsurilor de cdtre conducitorii entit5tilor privind formarea
profesionald, a funcfionarilor publici din subordine.

3'2'2' Examinarea petiliilor din partea cetdfenilor ce vizeazd, domeniul decompetenfd. 
h

3.3. Evidenfa datelor gi documen
Primiriei municipiului Chiginiu, con
generale, direc{iilor gi subdiviziun
coordonarea gi analizarea evidentei

ector, direcfiilor generale gi direcfiilor
Iriilor oragelor, satelor (comunelor) din

gene

raporh
duri de personal.

trului de evidentd a dispozigiilor cu privire

vind executarea deciziilor Consiliului
cerii Primdriei municipiului Chigindu cuprivire la personal.

3'3'4' Participarea in procesul de elaborare lrevintire a regulamentelor
subdiviziunilor Aparatului Primdriei municipiului Chigindu, precum gi la procesul
de elaborarclreviztire a figelor de post pentru toli salariafii.

3'3'5. Implelgntarea procedurilor administrative de personal cu privire la
evidenfa personalului, completarea dosarelor personale, u .u-.telor de munci, a
certificatelor etc.

3.3.6. finerea evidenfei gi eliberarea legitimatiilor de serviciu.
3.3.7. linerea evidenfei timpului d; lucru al salariafilor din cadrul

subdiviziunii "9i a conducerii Primdriei municipiului Chigindu, precum gi
completarea certificatelor medicale.

3'3'8' linerea evidenlei tuturor tipurilor de concedii oferite personalului
Aparatului Prim6riei municipiului Chigindu gi conducdtorilor preturilor de sector,
direcfiilor generale, direcfiilor Consiliului municipal Chiginau gi intreprinderilor
municipale.

3'3'9' linerea evidenfei persoanelor supuse serviciului militar din Aparatul
Primdriei municipiului Chigindu, colabor fea in acest domeniu cu Centrul militar al
municipiului Chigindu.

3'3'10. Asigurarea evidentei salariafilor care dispun de polife de asigurare
legislafie, a
ilor la ele)



3'3'11' Realizarea acfiunilor privind obfinerea de cdtre salariafii AparatuluiPrimdriei municipiufui chigindu a polilelor de asigurare oblig;;rie de asistenfd
medical6.

3.3.12. Eliberarea, la solicitarea
cu privire la datele lor personale.

angajatilor, a certifi catelor/copii ale actelor

3'3'13' Perfectarea rapoartelor gi-informafiilor cu privire la managementulfuncfiilor publice gi al funcfionarilor publici. '

3'3'14' Acumularea, analizarea gi generalizarea informafiilor cu privire lapersonal 9i prezentarea acesteia conducerii Primdriei -""iiipiur"i Chigin6u,cancelariei de Stat a Republicii Moldova. intocmirea gi p."r.riarea dirilor deseamd Direc{iei statisticd.
3.3.15. Pregdtirea gi predarea in arhivd

Serviciului resurse umane.
a documentelor ce jin de activitatea

3'3'16' T care participi la gedinlele operative.
3'3'17 'E fie cu privire la organizarea practicii

studenfilor din
3'3'18' Perfectarea.actelor gi evidenta detagdrilor in str6indtate aconducdtorilor de subdiviziuni ale Consiliului municipui ctigirrJ., qi a angajafilor

Aparatului Primiriei municipiului Chigind .

3'3'19' Asigurarea completdrii gi implementdrii Registrului electronic alfuncfiilor publice gi al func{ionarilor publi.i. 
^

articipl la activitatea comisiilor cu
nalului, exerciti gi alte atribufii in
de conducerea primiriei municipiului
vigoare.

IULUI:

acte normative ce reglem enteazdlucrul ., o:t*r:tllliei 
privind serviciul public' altor

4'2' Executarea, in termenele gi in modul stabilit, a acfiunilor incluse inplanul de activitate' precum gi a indicafiilor curente ale conducerii primdriei
municipiului Chiginiu.

4'3' Implementarea eficientd a procedurilor moderne cu lucru de personalul.
4'4' Realizarea consecventd a politicii gi a procedurilor de person aI in bazaprincipiilor de stabilitate in funclia publicd, obiectivitate, transplenla, apreciere

dupd merit.
4'5' Depistarea la timp a lacunelor existente in managementul resurselor

umane gi elaborarea propunerilor de inldturarea acestora.
4'6' Ptezentarea informafiilor de calitate gi veridic e, in baza cdrora se adoptd

decizii cu privire la personal.
4.7. Perfectafea corectd a

personalului.
documentafiei referitoare la administrarea



4.8. Examinarea, obiectivd gi in termenele stabilite, a petifiilor parvenite gi
perfectarea rdspunsurilor respective.

4-9. Prezentarea in termenele stabilite a rapoartelor cu privire la activitatea
funcfionarilor publici ai Serviciului, a informaliilor solicitate de primarul general al
municipiului Chigindu gi Consiliul municipal Chiginau, precum qi a ddrii de seamd
in Directia municipald statistici.

4.10. Asiguratea protecfiei datelor cu caracter personal ale funclionarilor
publici gi ale altor categorii de personal, inclusiv a confidenlialit6lii acestora potrivit
legii.

Serviciul are urmdtoarele imp uterniciri:
5.1. Participd la proiectarea structurilor organizalionale, statului de personal

gi schemei de incadrare a personalului Aparatului Primdriei municipiului Chigindu.
5.2. Propune spre examinare qi aprobare proiectele Planului anual de

activitate aI Serviciului gi Planului anual de perfeclionare profesion ite- 
^functionari ci

generale $ lor direcliilor

primdriilor sat ,":::1:t 9i
r$mau.5'3' sol a managemenfului resurselor umane in

cadrul Primdriei municipiului Chigindu.
5.4. Soliciti de la subdiviziunile Aparatului Primdriei municipiului Chigindu,

direcfiile generale gi direcliile Consiliului municipal Chigindu, preturile d" ,.rto. gi
primdriile oragelor, satelor (comunelor) din .o-pon"nfa municipiului Chiqinlu
informaf ii necesare pentru realizarea atribr liilor serviciului.

5.5. Participd la lucrdrile comisiilor de concurs, de disciplinare etc.
competenlelor sale, Serviciul in relaliile cu
centrale qi locale, precum gi cu organiza[iile
omeniu.

5-T.Particip6 la cursuri de instruire, stagieri, seminare, conferen{e, qedinfe cu
subiecte ce fin de gestionarea domeniului resurse umane, orgarizate in tard gi peste
hotare, in scopul aprofunddrii cunogtinfelor, al u..,-ul5 ii experienlei ii al
promovdrii politicii eficiente gi practicilor avansate in domeniul managementului
resurse umane.

5.8. Colaboteazd cu Comitetul sindical gi cu alte asociatii profesionale, legal
constituite, in problemele ce {in de personal.

5.9. Examineazd gi propune avize la proiecte de legi gi hotardri de Guvern, la
alte acte normative cu privire la lucrul cu personalul din serviciul public.

W. ORGANIZAREA ACTIWT4TII SERWCIULUI :

6.1. Activitatea serviciului este organizati gi condus[ de geful Serviciului,
care este numit gi eliberat din functie de cdtre primarul g.n..ui al municipiului
Chiqindu, conform cu legisla{ia in vigoare.



6.2. Serviciul resurse umane este o subdiviziune a Aparatului primdriei
municipiului Chigin6u, care se subordoneazd,nemijlocit primarului general.

6.3. Structura Serviciului resurse umane, schema-de incadrare a personalului
acestuia se stabilegte la propunerea primarului general al municipiului Chigin6u gi
se aprobi prin decizia Consiliului municipal Chiqindu. in conformitate cu Schema
de incadrare a efectivului, Serviciul este constituit din 3 unitili: gef al Serviciului qi
2 specialigti principali.

6.4. Regulamentul Serviciului este aprobat prin dispozi[iapimarului general
al municipiului Chigindu.

6.5. Angajatiiserviciului sunt funcfionari publici gi igi desfdgoard activitatea
in conformitate cu figele de post, aprobate de cdtre primarul g"n.ruf al municipiului
Chiqiniu.

6.6. Serviciul igi desf[goard activitatea in colaborare cu subdiviziunile din
Aparatul Primdriei municipiului Chigindu, direcliile generale gi direc{iile
Consiliului municipal Chigin6u, preturile de sector, intreprinderile municipale gi
primdriile oragelor, satelor comunelor din componenla municipiului Chigin6u.

6.7. $eful Serviciului:. asigurdrealizarea funcfiilor principale gi atribufiilor de
bazd" ale Serviciului; monitorizeazd procesul resurse umane, prin .oo.don*.u,
organizarea, promovarea, desfbgurarea gi evaluarea procedurilor de personal in
cadrul Aparatului Primdriei municipiului Chigindu gi subdiviziunilor Consiliului
municipal Chigindu; asigurd procesul de elaborare a proiectelor de acte
administrative referitor la personalul scriptic, examineazd qi perfecteazd" avize la
proiectele de legi, hotdrdri ale Guvernului gi a altor acte normative cu privire la
personalul din serviiiul public; asigurd evidenla datelor gi documentelor cu privire
la personal pentru angajafii Aparatului Primdriei municipiului Chigindu gi
conduc6torii subdiviziunilor Consiliului municipal Chigindu; participd la procesul
de solutionare a conflictelor ce fin de personalul Aparatului Primdriei municipiului
Chigin6u 9i conducdtorii subdiviziunilor Consiliului municipal Chiginau;
organizeazd, 9i monitoizeazd procesul de desfEgurare a concuisurilor pentru
ocuparea funb{iilor publice vacante; delimiteazd obliga{iunile de funqie ale
angaja{ilor Serviciului; exercit6 controlul in vederea executdrii obligatiunilor de
serviciu de cdtre angajafii Serviciului; in caz de absenf6, atribufill gefului
Serviciului pot fi suplinite de cdtre unul din angaja[ii Serviciului, la propun"r.u
acestuia; intreprinde mdsuri de perfectionare continud a pregitirii proiesionale a
funcfionarilor Serviciului; examineazd corespondenfa *r*ta a Serviciului gi
organizeazi executarea ei; elaboreazil figele de post ale angajafilor Serviciului gi ie
ptezintd, spre aprobare primarului general al municipiului Chigindu; particip6, in
mod obligatoriu, la gedin{ele operative pe ldngd primarul general al municipiului
Chigindu; exercitd gi alte atribufii stabilite de cdtre conducerea prim6riei
municipiului Chiqindu.



7'1' Documentele elaborate in cadrul Serviciului sunt vizate in mod obligatoriude cdtre $eful Serviciului gi inaintate spre semnare conducerii primdriei
municipiului Chigindu, conform prevederiloi Regulamentului de organizare qi
functionare a Primdriei municipiului chigindu 9i leg[laliei in vigoare.

7.2. Dispoziliile referitoare la personal sunt semnate de cdtrJprimarul general al
municipiului Chipindu.

7-3. Corespondenta Serviciului, actele de circuit intern sunt examinate gi
semnate de cdtre geful Serviciului.

7 -4. Corespondenla intratd este luatd in evidenfd intr-un Registrul special.
7.5. Lucrdrile de secretariat se tin in conformitate ..r!r"u"derile cadrului

normativ in vigoare 9i Instrucfiunile privind finerea lucrdrilor de secretariat in
organele administrafiei publice locale ale Republicii Moldova.

7.6- Documentele se inregistreazd conform Nomenclatorului aprobat al
dosarelor. Evidenla qi pdstrarea dosarelor se efectueazd pe termen lung.

,)

VIII. DISPOZITII FINALE

8.1 Modificarea schemei de incadrare a personalului, reorganizarea qi
lichidarea Serviciului fin de competenfa primarului general al tunicipiului
Chiqindu.

8.2. Prezentul Regulament poate fi modificat sau
primarului general al municipiului Chigindu.

completat prin dispozigia

8.3 Nu se admite punerea in sarcina Serviciului a atribu{iilor neprevdzute de
prezentul Regirlament gi a celor care nu vizeazd,materia domeniului respectiv.

8.4 Angajafii Serviciului cad sub incidenfa Legii nr.158-XVI din 04.07.200g
,,Cu privire la funcfia publicd gi statutul funcfionarului public" gi Codului muncii al
Republicii Moldova, fiind numili gi destituifi din funciie prin dispo zi[ia primarului
general al municipiului Chigindu.

SECRETAR AL MUNICIPIULUI

I

/@,'.s




