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COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI

Nr. 09/03 30 septembrie 2022

Respectarea normelor Codului muncii de către APL ne nivelul 
I şi II din r-nul Teleneşti. Probleme şi soluţii

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, 
întru realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul II al a.2022 examinând propunerile înaintate 
de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea pct. 8, 13 lit (c) al 
Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale 
Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” 
Colegiul consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se ia act de informaţia, şefei ITM Orhei Romanov Tatiana "Privind Respectarea normelor 
Codului muncii de către APL ne nivelul I şi II din r-nul Teleneşti. Probleme şi soluţii”
2.Se recomandă APL de nivelul I şi II din raionul Teleneşti:
- Planficarea finanţelor pentru achitarea compensaţiei pentru munca prestată în zilele de 
sărbătoare nelucrătoare;
- Revizuirea dosarelor personale a funţionarilor publici, inclusiv pentru funcţionarii „vîrsta 
necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă” de „63 de ani”, sub aspectul actelor 
administrative de numire/prelungire a raportului de serviciu.
3. Se propun modificări de legislaţie şi anume :
- Modificarea Legii 270/2018 „funcţie temporar absentă” de suplimentat cu „perioada 
concediului de odihnă”, pentru a fi posibil de achitat supliment la salariu persoanelor care vor 
exercita atribuţiile lucrătorilor aflaţi în concediu, inclusiv funcţionarilor publici.
- Legea 270/2018, Anexa nr.17 „în cazul insuficienţei de cadre didactice, conducătorilor de 
instituţii preşcolare ce activează în regim de cel puţin 10,5 ore pe zi li se permite, cu „ aprobarea 
organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului”, de substituit „cu aprobarea 
angajatorului (primarul satului (comunei), oraşului, municipiului Comrat”) prestarea muncii 
prin cumul, în afara orelor de program, în instituţia condusă în limitele a 0,25 normă didactică 
pentru funcţia de educator.”
- Legea 158/2009 introducerea noţiunii de „funcţie temporar absentă” şi completarea art. 25 al.3 
acordarea suplimentului pentru cumul de funcţii”;
- Legea 158/2009 introducerea prevederilor pentru cazurile când se anunţă concursuri repetatate 
iar interimatul durează mai mult de 1 an.
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4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului 
raional Teleneşti

Preşedintele Colegiului Cons 
Preşedintele şedinţei
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