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Capitolul I
Dispozi ii generale
Articolul 1. Obiectul legii i no iunile de baz
(1) Prezenta lege stabile te cadrul juridic, principiile de activitate, atribu iile, obliga iile i
drepturile efectivului Serviciului Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale, precum i condi iile
îndeplinirii serviciului/activit ii în subdiviziunile lui.
(2) În sensul prezentei legi, se definesc urm toarele no iuni:
situa ie excep ional - întreruperea condi iilor normale de via i activitate a popula iei la un
obiectiv sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamit i cu caracter natural
sau biologico-social, care au condus sau pot conduce la pierderi umane i materiale;
protec ie civil - un sistem de m suri i ac iuni întreprinse, pe scara întregului stat, pe timp de
pace i de r zboi, în scopul asigur rii protec iei popula iei, a propriet ii în condi iile
calamit ilor naturale i ecologice, avariilor i catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor
i în cazul aplic rii mijloacelor de nimicire moderne;
stare de urgen - ansamblu de m suri cu caracter politic, economic, social i de men inere a
ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localit i sau pe întreg teritoriul rii.
Articolul 2. Sistemul Serviciului Protec iei Civile
i Situa iilor Excep ionale
Sistemul Serviciului Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale (în continuare - Serviciu)
reprezint un complex de institu ii specializate ale statului, ce intr în componen a Ministerului
Afacerilor Interne, care execut , în condi iile legii, sarcini în domeniul protec iei popula iei,
teritoriului, mediului înconjur tor i propriet ii în caz de pericol sau declan are a situa iilor
excep ionale.
Articolul 3. Efectivul Serviciului
(1) Corpul de comand i efectivul de trup ale Serviciului se constituie din colaboratori atesta i,
rora li s-au conferit grade speciale (în continuare - colaboratori), i din angaja i civili.
(2) Raporturile de munc ale angaja ilor civili se reglementeaz de Codul muncii, de Legea
serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 i de alte acte normative din domeniul muncii.
Articolul 4. Cadrul juridic
Cadrul juridic al Serviciului îl constituie Constitu ia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte
normative, precum i tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 5. Principiile de baz
Principiile de baz ale activit ii Serviciului sînt legalitatea, conducerea unic , egalitatea în fa a
legii, publicitatea, asigurarea protec iei juridice i sociale, respectarea intereselor cet enilor i
ale statului.
Articolul 6. Colaborarea regional i interna ional
Serviciul, în limita competen ei sale, reprezint Guvernul Republicii Moldova peste hotare,
stabile te i men ine rela ii de colaborare cu institu iile similare din alte state i cu organiza iile
interna ionale de profil.

Capitolul II
Structura i organizarea activit ii Serviciului
Articolul 7. Structura Serviciului
(1) Serviciul constituie un sistem unic i centralizat, care include:
a) organul central al Serviciului;
b) organele teritoriale ale Serviciului.
(2) Efectivul-limit al Serviciului se aprob de Guvern.
(3) Statul de personal al Serviciului se aprob de ministrul afacerilor interne, la propunerea
efului Serviciului.
Articolul 8. Sarcinile de baz
(1) Sarcinile de baz ale Serviciului sînt:
a) conducerea nemijlocit a sistemului protec iei civile;
b) organizarea i executarea lucr rilor de salvare, a altor lucr ri de urgen , în cazul declan rii
situa iilor excep ionale i a incendiilor, i lichidarea consecin elor lor;
c) organizarea preg tirii prealabile i multilaterale a popula iei, a obiectivelor economiei
na ionale i a for elor Protec iei Civile, care includ forma iunile Protec iei Civile, Direc ia
serviciului de salvatori i pompieri, forma iunile specializate ale organelor centrale de
specialitate ale administra iei publice, institu iile i organiza iile speciale, pentru ac iuni în caz de
pericol sau declan are a situa iilor excep ionale i a incendiilor;
d) exercitarea supravegherii de stat în domeniul protec iei civile i asigur rii ap rii împotriva
incendiilor pe întreg teritoriul rii;
e) efectuarea m surilor în regimul st rii de urgen , de asediu sau de r zboi.
(2) Antrenarea for elor i mijloacelor Serviciului în ac iuni neprev zute de prezenta lege se
interzice.
Articolul 9. Organizarea activit ii
(1) Conducerea Serviciului este exercitat de eful Serviciului, care se nume te în func ie prin
hot rîre a Guvernului.
(2) eful Serviciului este vicepre edinte al Comisiei pentru situa ii excep ionale a Republicii
Moldova.
(3) eful Serviciului:
a) exercit conducerea general a activit ii Serviciului;
b) elaboreaz structura organizatoric i statul de personal ale Serviciului în limitele personalului
i fondurilor stabilite;
c) aprob regulamentele subdiviziunilor Serviciului;
d) repartizeaz obliga iile de serviciu între adjunc ii s i, stabile te împuternicirile altor persoane
cu func ie de r spundere i sarcinile subdiviziunilor;
e) emite directive, ordine i dispozi ii în domeniul protec iei civile i ap rii împotriva
incendiilor;
f) reprezint Serviciul în rela iile cu autorit ile administra iei publice i în ac iunile de
colaborare interstatal în domeniul protec iei civile, ap rii împotriva incendiilor i lichid rii
consecin elor situa iilor excep ionale;
g) organizeaz cooperarea for elor i mijloacelor rii destinate lichid rii consecin elor situa iilor
excep ionale cu for ele i mijloacele similare din alte ri;
h) creeaz organele de conducere, forma iunile de interven ie, le men ine în stare permanent de
preg tire pentru solu ionarea optim a sarcinilor de prevenire a situa iilor excep ionale i
lichidare a consecin elor acestora;
i) prezint , în modul stabilit, proiecte de acte legislative i de alte acte normative în probleme ce
in de competen a Serviciului;
j) organizeaz preg tirea i supravegherea func ion rii sistemelor de transmisiuni i în tiin are;
k) organizeaz planificarea m surilor de protec ie civil i ap rare împotriva incendiilor,
conduce nemijlocit for ele antrenate în vederea prevenirii situa iilor excep ionale i lichid rii
consecin elor acestora;

l) organizeaz instruirea autorit ilor administra iei publice i agen ilor economici, indiferent de
tipul de proprietate, pentru derularea ac iunilor de protec ie civil i de ap rare împotriva
incendiilor;
m) determin , în conformitate cu legisla ia, modul de utilizare a aloca iilor bugetare, a
mijloacelor speciale, a resurselor tehnico-materiale destinate între inerii Serviciului, încheie
contracte de achizi ionare a tehnicii, a mijloacelor speciale i a m rfurilor industrial-tehnice,
necesare pentru asigurarea activit ii Serviciului;
n) în limitele competen ei sale, angajeaz i elibereaz efectivul Serviciului.
Articolul 10. Controlul asupra activit ii
(1) Controlul asupra activit ii Serviciului este exercitat de Guvern în conformitate cu legisla ia.
(2) Controlul asupra utiliz rii mijloacelor bugetare alocate pentru între inerea Serviciului este
exercitat de Curtea de Conturi.
Articolul 11. Interac iunea Serviciului cu autorit ile
administra iei publice, cu persoane
juridice i fizice
(1) Serviciul î i desf oar activitatea în cooperare cu organele centrale de specialitate ale
administra iei publice i autorit ile administra iei publice locale, cu persoanele juridice,
indiferent de forma juridic de organizare, i cu cet enii.
(2) Organele centrale de specialitate ale administra iei publice i autorit ile administra iei
publice locale, persoanele juridice, indiferent de forma juridic de organizare, i persoanele cu
func ie de r spundere din cadrul acestora sînt obligate s asigure necondi ionat, în limitele
competen ei lor, acces liber în orice timp la obiectivele subordonate i s acorde sprijin
Serviciului în activitatea ce ine de prevenirea i lichidarea consecin elor situa iilor excep ionale.

Capitolul III
Competen a, drepturile i obliga iile Serviciului
Articolul 12. Competen a Serviciului
(1) Serviciul:
a) planific , organizeaz , coordoneaz i execut m surile de protec ie civil ;
b) coordoneaz activitatea autorit ilor administra iei publice în domeniul prevenirii i lichid rii
consecin elor situa iilor excep ionale;
c) coordoneaz i realizeaz investiga ii tiin ifice, cercet ri i certific ri de stat în domeniul
prevenirii i lichid rii consecin elor situa iilor excep ionale;
d) emite prescrip ii privind înl turarea înc lc rilor depistate ale normelor i regulilor în domeniul
protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor;
e) efectueaz supravegherea de stat în domeniul protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor;
f) organizeaz efectuarea expertizei de stat în domeniul protec iei civile i ap rii împotriva
incendiilor;
g) coordoneaz activitatea privind crearea rezervelor de resurse tehnico-materiale, depozitarea,
strarea, renovarea i utilizarea acestora în cazul situa iilor excep ionale;
h) ca organ de control, întocme te acte de procedur în conformitate cu legisla ia;
i) cerceteaz cauzele avariilor, catastrofelor, calamit ilor care au condus la declan area
situa iilor excep ionale;
j) înainteaz autorit ilor administra iei publice, persoanelor juridice, indiferent de forma juridic
de organizare, propuneri referitor la prevenirea i/sau lichidarea consecin elor situa iilor
excep ionale i exercit controlul asupra execut rii deciziilor adoptate pe marginea acestora;
k) editeaz literatur tehnic , informativ i alt literatur privind prevenirea situa iilor
excep ionale;
l) propag cuno tin e în domeniul prevenirii i lichid rii consecin elor situa iilor excep ionale,
particip la preg tirea popula iei i angaja ilor pentru ac iuni în condi ii de situa ii excep ionale;

m) efectueaz , în conformitate cu legisla ia, verificarea cuno tin elor cet enilor în domeniul ce
ine de metodele de baz de protec ie a popula iei i teritoriului în cazul pericolului declan rii
situa iilor excep ionale, de asigurarea ap rii împotriva incendiilor, de securitatea chimic i
radiativ , precum i de cunoa terea regulilor de utilizare a mijloacelor colective i individuale de
protec ie;
n) coordoneaz i organizeaz m surile subdiviziunilor de ramur , a c ror activitate ine de
lichidarea consecin elor situa iilor excep ionale i de preg tirea speciali tilor în domeniu, create
în modul stabilit de lege pentru îndeplinirea sarcinilor Serviciului;
o) coordoneaz activitatea autorit ilor administra iei publice locale în problemele ce in de
prevenirea i lichidarea consecin elor situa iilor excep ionale, de asigurarea ap rii împotriva
incendiilor, a securit ii chimice i radiative.
(2) Organele teritoriale ale Serviciului sînt învestite cu dreptul de a realiza activit ile prev zute
la alin.(1), cu excep ia lit.a) i c) ale c ror prevederi se extind numai asupra organului central.
(3) Serviciul de ine dreptul exclusiv de informare a popula iei despre situa iile excep ionale
prognozate ori deja produse, despre consecin ele acestora, precum i despre asigurarea ap rii
împotriva incendiilor, securit ii chimice i radiative, protec iei medico-biologice i genistice.
Articolul 13. Drepturile Serviciului
În scopul realiz rii sarcinilor ce îi revin, Serviciul este în drept:
a) s cear de la organele centrale de specialitate ale administra iei publice i de la autorit ile
administra iei publice locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridic de
organizare, informa ii despre starea protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor în localit i,
la obiectivele economiei na ionale i despre preg tirea popula iei pentru ac iuni în caz de pericol
sau declan are a situa iilor excep ionale i/sau incendiilor;
b) s elaboreze i s aprobe acte normative departamentale privind protec ia civil i ap rarea
împotriva incendiilor;
c) s negocieze i s încheie, în condi iile legii, contracte i acorduri cu persoane juridice i
fizice, atît din ar , cît i de peste hotare, în probleme ce in de competen a sa;
d) s examineze, în orice împrejurare, starea protec iei genistice, chimice, radiative, medicobiologice i de ap rare împotriva incendiilor în localit i, la obiectivele economiei na ionale, s
emit dispozi ii, hot rîri privind înl turarea înc lc rilor legisla iei în domeniul protec iei civile i
ap rii împotriva incendiilor, precum i ale standardelor, normelor i regulilor în acest domeniu;
e) s verifice nivelul de cuno tin e în domeniul protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor,
cu atestarea persoanelor cu func ie de r spundere, a speciali tilor de la obiectivele economiei
na ionale;
f) s verifice, în localit i i la obiectivele economiei na ionale, starea mijloacelor individuale i
colective de protec ie, precum i nivelul de preg tire a forma iunilor protec iei civile i a
forma iunilor benevole de pompieri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
g) s aplice, în conformitate cu legisla ia, persoanelor cu func ie de r spundere i cet enilor
sanc iuni pentru înc lcarea sau nerespectarea prevederilor standardelor, normelor i regulilor de
protec ie radiativ , chimic , medico-biologic , genistic i de ap rare împotriva incendiilor la
obiectivele economiei na ionale i în alte locuri;
h) s emit , în limitele competen ei, decizii necesare pentru organizarea i coordonarea lucr rilor
de prevenire i lichidare a situa iilor excep ionale, a incendiilor i consecin elor acestora,
obligatorii pentru autorit ile administra iei publice, persoanele juridice, indiferent de forma
juridic de organizare, precum i pentru cet eni;
i) s utilizeze mijloace de transport speciale cu semne distinctive, cu dispozitive de semnalizare
i mijloace de comunica ii;
j) s solicite i s primeasc de la autorit ile administra iei publice, de la persoanele juridice,
indiferent de forma juridic de organizare, informa ii necesare pentru organizarea i coordonarea
lucr rilor de prevenire sau lichidare a consecin elor situa iilor excep ionale, incendiilor, precum
i rapoarte statistice anuale despre activitatea laboratoarelor i institu iilor Re elei na ionale de
observare i control de laborator;

k) s antreneze, pe baz legal , speciali ti din cadrul unit ilor de cercet ri tiin ifice i de
proiectare, speciali ti practicieni i al i angaja i din cadrul agen ilor economici la elaborarea
surilor de protec ie civil i ap rare împotriva incendiilor, la efectuarea expertizelor
respective, iar în caz de necesitate - la exercitarea controlului asupra respect rii cerin elor
standardelor, normelor i regulilor protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor;
l) s examineze i s coordoneze programe de instruire în institu iile de înv mînt în domeniul
protec iei civile i ap rii împotriva incendiilor;
m) în cazul declan rii situa iilor excep ionale i a incendiilor, s limiteze temporar sau s
interzic accesul cet enilor i circula ia transportului pe un anumit teritoriu;
n) în cazul declan rii situa iilor excep ionale, a incendiilor, s solicite, în modul stabilit de
legisla ie, de la autorit ile administra iei publice i de la persoanele juridice asigurarea cu
mijloace de transport, cu tehnic , combustibil, lubrifian i, utilaj, mijloace de comunicare i cu
resurse umane;
o) s acorde, în baz de contract, servicii cu plat persoanelor juridice i popula iei. Lista
serviciilor cu plat se aprob de Guvern.
Articolul 14. Obliga iile Serviciului
Serviciul este obligat:
a) s participe la elaborarea i realizarea politicii de stat în domeniul protec iei popula iei i
teritoriului în caz de pericol sau declan are a situa iilor excep ionale i/sau incendiilor, asigur rii
securit ii chimice i radiative;
b) s elaboreze i s aplice acte normative ce in de asigurarea protec iei popula iei i teritoriilor
în caz de pericol sau declan are a situa iilor excep ionale i/sau incendiilor;
c) s contribuie la elaborarea normelor i regulilor în domeniul protec iei civile i ap rii
împotriva incendiilor, s fac avize asupra proiectelor de standarde, de condi ii tehnice, de norme
i reguli ce con in reglement ri în acest domeniu;
d) s desf oare activit i de salvare-deblocare i alte lucr ri de urgen pentru lichidarea
consecin elor situa iilor excep ionale;
e) s realizeze programe tehnico- tiin ifice cu destina ie special , orientate spre prevenirea
situa iilor excep ionale;
f) s informeze autorit ile administra iei publice, alte institu ii i popula ia despre problemele ce
in de prevenirea sau lichidarea consecin elor situa iilor excep ionale, incendiilor, de asigurarea
securit ii chimice i radiative;
g) s men in în stare permanent de preg tire for ele Serviciului;
h) s consolideze baza tehnico-material a Serviciului;
i) s participe la lucr rile comisiilor pentru darea în exploatare a cl dirilor i construc iilor
inginere ti, a obiectivelor economiei na ionale i a obiectivelor cu alt destina ie.
Articolul 15. R spunderea Serviciului
(1) Serviciul poart r spundere penal , administrativ i material , în conformitate cu legisla ia,
pentru prejudiciul cauzat prin ac iunile incorecte în timpul lichid rii consecin elor situa iilor
excep ionale i/sau incendiilor.
(2) Serviciul nu poart r spundere pentru prejudiciul cauzat prin ac iuni justificate în timpul
lichid rii consecin elor situa iilor excep ionale i/sau incendiilor, ca urmare a activit ii în stare
de extrem necesitate pentru înl turarea pericolului la declan area situa iei excep ionale.
Articolul 16. Asigurarea financiar , tehnico-material
i de alt natur a Serviciului
(1) Asigurarea financiar a Serviciului se realizeaz din contul mijloacelor bugetului de stat i
din alte surse prev zute de legisla ie.
(2) Serviciul se asigur cu echipament, tehnic special , utilaj i cu alte bunuri necesare în
conformitate cu normele aprobate de Guvern.
(3) Serviciul dispune de fond locativ de serviciu, creat în modul stabilit de legisla ie.

(4) Organele centrale de specialitate ale administra iei publice i autorit ile administra iei
publice locale repartizeaz gratuit Serviciului, în conformitate cu legisla ia, cl diri i înc peri
necesare pentru desf urarea activit ii acestuia.
Capitolul IV
Încadrarea în serviciu
Articolul 17. Condi iile de încadrare în serviciu
(1) În Serviciul Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale se încadreaz , pe principii benevole,
cet eni ai Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani, sînt ap i prin starea s
ii i
care au studiile necesare pentru executarea obliga iilor de serviciu. Persoanele supuse serviciului
militar angajate în Serviciu se radiaz din eviden a militar i se trec la eviden a special a
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Pentru serviciu prin contract se stabilesc urm toarele limite de vîrst :
a) la angajarea primar în serviciu - 30 de ani;
b) de aflare în serviciu:
- efectivul de trup - 45 de ani;
- corpul de comand : inferior - 50 de ani; superior - 55 de ani; suprem - 60 de ani.
(3) Colaboratorii care au atins limita de vîrst de aflare în serviciu urmeaz s fie trecu i în
rezerv sau în retragere în modul stabilit de legisla ie.
(4) Pentru determinarea aptitudinilor profesionale, la încadrarea în serviciu persoanei i se
stabile te o perioad de prob în condi iile legii.
(5) Nu pot fi încadrate în serviciu persoanele care au isp it pedeapsa pentru s vîr irea unei
infrac iuni.
Articolul 18. Angajarea în cadrul Serviciului
Angajarea în cadrul Serviciului se face în baz de contract individual de munc (în continuare contract), în conformitate cu legisla ia.
Articolul 19. Depunerea jur mîntului
Dup absolvirea cursului de preg tire ini ial , colaboratorii Serviciului depun urm torul
jur mînt:
“Eu (numele, prenumele), angajîndu-m în cadrul Serviciului Protec iei Civile i Situa iilor
Excep ionale, depun jur mîntul de devotament Republicii Moldova i poporului ei.
Jur s respect cu sfin enie Constitu ia i legile Republicii Moldova, s port cu cinste onoarea i
demnitatea de colaborator al Serviciului Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale, s -mi
onorez cu bun credin obliga iile de serviciu.”
Capitolul V
Gradele speciale
Articolul 20. Gradele speciale
Pentru colaboratorii Serviciului se stabilesc urm toarele grade speciale:
a) efectivul de trup :
- osta al serviciului de salvare;
- sergent inferior al serviciului de salvare;
- sergent al serviciului de salvare;
- sergent-major al serviciului de salvare;
- plutonier al serviciului de salvare;
- plutonier-major al serviciului de salvare;
- plutonier-adjutant al serviciului de salvare;
b) corpul de comand :
inferior:
- sublocotenent al serviciului de salvare;
- locotenent al serviciului de salvare;
- locotenent-major al serviciului de salvare;

- c pitan al serviciului de salvare;
superior:
- maior al serviciului de salvare;
- locotenent-colonel al serviciului de salvare;
- colonel al serviciului de salvare;
suprem:
- general-maior al serviciului de salvare.
Articolul 21. Modul de conferire a gradelor speciale
(1) Gradele speciale se confer colaboratorilor încadra i în serviciu prin contract, inîndu-se cont
de calificare, studii, func ia de inut i de alte condi ii prev zute de prezenta lege, dup cum
urmeaz :
a) începînd cu efectivul de trup i pîn la corpul de comand superior - de conduc torul
Serviciului;
b) corpului de comand superior - de ministrul afacerilor interne.
(2) Termenele afl rii în gradele speciale i modul de acordare a gradelor speciale efectivului de
trup i corpului de comand se stabilesc de Guvern.
(3) Gradele speciale pentru corpul de comand suprem se acord de Pre edintele Republicii
Moldova, la propunerea ministrului afacerilor interne.
(4) Prezentarea pentru conferirea gradului special urm tor nu se efectueaz în perioada:
a) ac iunii sanc iunii disciplinare;
b) anchetei de serviciu sau urm ririi penale.
Articolul 22. Retragerea gradului special
i retrogradarea în gradul special
(1) Colaboratorii nu pot fi priva i de gradele speciale, cu excep ia cazurilor de comitere a
infrac iunilor, cînd ei sînt priva i de grade în baza sentin ei instan ei de judecat , în conformitate
cu legisla ia.
(2) Retrogradarea în gradul special cu o treapt a efectivului de trup i a corpului de comand se
efectueaz în calitate de sanc iune disciplinar . Retrogradarea în gradele speciale se efectueaz în
condi iile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului în cadrul Serviciului
Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale, aprobat de Guvern.
(3) În cazul rezultatului pozitiv al atest rii, colaboratorilor retrograda i în gradul special li se
confer gradul urm tor. Perioada de retrogradare nu se include în limita vechimii în grad.
Capitolul VI
Numirea în func ie, transferul în alt func ie, trecerea la dispozi ie, atestarea
i instruirea colaboratorilor
Articolul 23. Modul de numire în func ie
(1) Numirea în func ie a colaboratorilor se efectueaz de c tre ministrul afacerilor interne sau de
tre eful Serviciului, în condi iile prezentei legi.
(2) La numirea în func ie a colaboratorilor se vor respecta urm toarele condi ii:
a) existen a specialit ii sau a experien ei de lucru corespunz toare în sfera de activitate
respectiv ;
b) numirea în func ie a persoanei care urmeaz s profeseze o nou specialitate trebuie s fie
precedat , în mod obligatoriu, de recalificarea profesional a acesteia;
c) serviciul în comun al persoanelor care se afl în rela ii de rudenie sau afinitate apropiat între
ele (p rin i, so i, fra i, surori, fii, fiice, precum i fra i, surori, p rin i, copii ai so ilor) dac , în
cadrul serviciului, una dintre ele este subordonat sau se afl sub controlul direct al alteia nu se
admite.
Articolul 24. Transferul în alt func ie
(1) Transferul colaboratorilor în alt func ie se efectueaz cu acordul acestora, cu excep ia
cazurilor de aplicare a sanc iunii disciplinare sub form de retrogradare în func ie.
(2) Transferul colaboratorilor în alt func ie poate fi efectuat dup cum urmeaz :

a) în func ii superioare - în ordinea avans rii în serviciu. Func ia se consider superioar dac
aceasta prevede un grad special mai înalt decît cel al func iei de inute, iar în cazul gradelor
speciale egale - un salariu al func iei mai mare;
b) în func ii egale - în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal;
c) în func ii inferioare - în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal i
imposibilit ii transferului într-o func ie egal . Func ia se consider inferioar dac aceasta
prevede un grad special mai inferior decît gradul aferent func iei de inute, iar în cazul gradelor
speciale egale - un salariu al func iei mai mic.
Articolul 25. Trecerea la dispozi ie
(1) Colaboratorii pot fi trecu i la dispozi ia serviciului resurse umane pe un termen stabilit,
conform ordinului (dispozi iei, deciziei, hot rîrii) efului abilitat cu dreptul de a numi în func ie,
pentru îndeplinirea unor misiuni de serviciu în afara locului disloc rii permanente a Serviciului.
(2) Trecerea colaboratorilor la dispozi ia serviciului resurse umane poate fi efectuat în
urm toarele cazuri i pe urm toarele termene:
a) în leg tur cu trimiterea la studii în institu iile de înv mînt de profil (la cursuri) a c ror
durat dep
te un an - pe întreaga perioad a studiilor;
b) în baza încheierii instan ei judec tore ti privind suspendarea provizorie din func ie în leg tur
cu pornirea urm ririi penale - pîn la pronun area hot rîrii definitive pe cauza penal ;
c) în leg tur cu efectuarea m surilor de organizare - pe o perioad ce nu va dep i 2 luni;
d) în leg tur cu înregistrarea în calitate de candidat pentru o func ie electiv - pe durata
campaniei electorale;
e) în leg tur cu aflarea la tratament în institu ia medical - pîn la stabilirea de c tre comisia
medico-militar a Ministerului Afacerilor Interne a aptitudinii colaboratorului pentru îndeplinirea
serviciului;
f) în leg tur cu aflarea în concediu par ial pl tit pentru îngrijirea copilului sau în concediul
suplimentar nepl tit pentru îngrijirea copilului - pe întreaga perioad a concediului.
Articolul 26. Atestarea
(1) Atestarea colaboratorilor se efectueaz , de regul , o dat la 5 ani.
(2) Atestarea colaboratorilor se efectueaz de c tre comisiile de atestare, în conformitate cu
regulamentul aprobat de ministrul afacerilor interne.
Articolul 27. Instruirea
(1) Instruirea efectivului se efectueaz în scopul ob inerii i perfec ion rii cuno tin elor teoretice
i abilit ilor practice în domeniul protec iei popula iei i teritoriului împotriva consecin elor
situa iilor excep ionale.
(2) Instruirea efectivului se efectueaz în institu iile de înv mînt de profil din Republica
Moldova i din alte state.
(3) Instruirea profesional a efectivului se efectueaz în corespundere cu programele de preg tire
aprobate de eful Serviciului.
Capitolul VII
Încetarea serviciului
Articolul 28. Temeiurile încet rii serviciului prin contract
Drept temeiuri pentru încetarea serviciului prin contract servesc:
a) concedierea din Serviciu;
b) renun area la cet enie, pierderea cet eniei Republicii Moldova ori posedarea pluralit ii de
cet enii;
c) declararea, în modul stabilit, a dispari iei f urm ;
d) decesul (moartea) colaboratorului.
Articolul 29. Concedierea
(1) Concedierea colaboratorilor se dispune:

a) în leg tur cu constatarea faptului necorespunderii cu func ia de inut sau cu munca efectuat
din cauza st rii de s tate, în baza deciziei comisiei medico-militare a Ministerului Afacerilor
Interne;
b) în leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal;
c) în leg tur cu rezultatul nesatisf tor al perioadei de prob ;
d) în cazul necorespunderii func iei de inute sau muncii efectuate ca urmare a calific rii
insuficiente, confirmate prin decizia comisiei de atestare;
e) în cazul comiterii unei înc lc ri grave a disciplinei de serviciu;
f) la împlinirea vechimii în serviciu ce permite dreptul de ie ire la pensie.
(2) Colaboratorul se consider concediat de la data indicat în ordinul de concediere. El urmeaz
predea gestiunea i documenta ia de serviciu în decurs de cel mult 3 zile de la data emiterii
ordinului de concediere, dac în ordin nu este indicat un alt termen.
(3) Concedierea colaboratorului în perioada afl rii lui în concediu medical, în concediu de
odihn anual, în concediu de studii, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrst de pîn la 6
ani, precum i în perioada deta rii, cu excep ia cazurilor de lichidare a unit ii, nu se admite.
Capitolul VIII
Asigurarea de stat
Articolul 30. Asigurarea obligatorie de stat
Colaboratorii Serviciului sînt supu i asigur rii obligatorii de stat în condi iile i în modul stabilite
de legisla ie.
Articolul 31. Asigurarea cu pensii
Asigurarea cu pensii a colaboratorilor se efectueaz în conformitate cu Legea asigur rii cu pensii
a militarilor i a persoanelor din corpul de comand i din trupele organelor afacerilor interne
nr.1544-XII din 23 iunie 1993.
Articolul 32. Asigurarea cu echipament i ra ie alimentar
Colaboratorii se asigur cu echipament i ra ie alimentar din contul mijloacelor bugetului de
stat, conform normelor aprobate de Guvern.
Articolul 33. Asigurarea medical
Colaboratorii beneficiaz de dreptul la asisten medical în conformitate cu Legea nr.1585-XIII
din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asisten medical .
Articolul 34. Asigurarea cu spa iu locativ
Colaboratorii se asigur cu spa iu locativ în conformitate cu legisla ia.
Capitolul IX
Drepturile colaboratorilor
Articolul 35. Timpul de munc
(1) Ordinea interioar în Serviciu se stabile te în corespundere cu legisla ia, pornindu-se de la
particularit ile activit ii Serviciului, i în modul stabilit de eful acestuia.
(2) Durata zilei de munc pentru colaboratorii Serviciului se stabile te în conformitate cu
legisla ia i este de 8 ore. Avîndu-se în vedere specificul activit ii, colaboratorii pot fi atra i la
executarea obliga iilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum i pe timp de
noapte, în zile de odihn i de s rb toare.
Articolul 36. Concediul de odihn anual
Colaboratorii Serviciului au dreptul la concediu de odihn anual pl tit, cu o durat de 35 de zile
calendaristice. În cazul în care vechimea în serviciu dep
te 15 ani, concediul de odihn anual
pl tit se m re te cu 5 zile, dac dep
te 20 de ani - cu 10 zile calendaristice.
Articolul 37. Remunerarea muncii
Remunerarea muncii colaboratorilor Serviciului se efectueaz în conformitate cu Legea nr.355XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Articolul 38. Ocrotirea s
ii

(1) Examenul medical i acordarea asisten ei medicale colaboratorilor Serviciului se efectueaz ,
în conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asisten medical , în institu iile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Asisten a medical urgent se acord necondi ionat i gratuit în orice institu ie medicosanitar public , indiferent de apartenen a ei, cu rambursarea cheltuielilor suportate din
mijloacele Serviciului prev zute în aceste scopuri.
(3) Colaboratorii beneficiaz , în caz de necesitate, de tratament balneosanatorial, modul de
acordare a c ruia se stabile te de Guvern.
Articolul 39. Pl ile de compensare i indemniza ia unic
(1) Pl ile de compensare colaboratorilor se stabilesc în conformitate cu legisla ia.
(2) În cazul eliber rii din serviciul prin contract în temeiul art.29 alin.(1) lit.f), colaboratorului i
se acord o indemniza ie unic de concediere în m rime de 15 solde lunare.
(3) Colaboratorilor elibera i din serviciul prin contract în temeiul art.29 alin.(1) lit.a) sau b), care
nu au vechimea în serviciu necesar pentru stabilirea pensiei, li se acord o indemniza ie unic
de concediere în m rime de 6 solde lunare.
(4) În cazul eliber rii repetate din serviciul prin contract, cu excep ia eliber rii din serviciu în
leg tur cu reducerea num rului sau a statului de personal, indemniza ia unic se acord inînduse cont de indemniza ia unic de concediere primit anterior.
Articolul 40. Uniforma, legitima ia i însemnele distinctive
(1) Colaboratorii poart uniform atribuit gratuit. Modelul uniformei, însemnele i normele de
asigurare cu uniform se aprob de Guvern. Regulile de port al uniformei sînt stabilite de
ministrul afacerilor interne.
(2) Colaboratorii, drept confirmare a împuternicirilor, primesc legitima ie de serviciu de modelul
i în modul care se stabilesc de ministrul afacerilor interne.
(3) Folosirea gradelor speciale, însemnelor distinctive, a uniformei sau legitima iei de serviciu de
tre o persoan care nu are atribu iile respective atrage r spundere conform legisla iei.
(4) Serviciul are drapel i emblem , aprobate de Guvern.
Capitolul X
Protec ia juridic i social
a membrilor familiilor colaboratorilor
Articolul 41. Garan ii i compensa ii suplimentare
acordate membrilor familiilor
colaboratorilor
(1) În cazul decesului colaboratorului în exerci iul func iunii, familiei decedatului, persoanelor
între inute de el li se pl te te o indemniza ie unic în m rimea salariului pe 10 ani al decedatului
i, în cazul pierderii între in torului, li se stabile te pensie de urma în modul stabilit de
legisla ie.
(2) Membrilor familiilor colaboratorilor deceda i în urma schilodirilor (r nilor, traumelor,
contuziilor) în exerci iul func iunii li se p streaz dreptul la spa iu locativ sau la compensa ie
neasc pentru procurarea sau construc ia spa iului locativ.
(3) În cazul decesului colaboratorului în urma schilodirilor (r nilor, traumelor, contuziilor) în
exerci iul func iunii peste hotarele rii, cheltuielile legate de transportare i serviciile funerare se
efectueaz din contul bugetului de stat.

Capitolul XI
Obliga iile de baz ale colaboratorilor
Articolul 42. Obliga iile de baz fa de stat i societate
Colaboratorii sînt obliga i:
a) s fie devota i rii i poporului Republicii Moldova;
b) s respecte drepturile, interesele legitime i demnitatea altor cet eni;

c) s protejeze popula ia i proprietatea în condi iile situa iilor excep ionale;
d) s p streze secretul de stat i de serviciu;
e) s execute cu con tiinciozitate datoria lor profesional ;
f) s men in în stare permanent de preg tire echipamentul i tehnica, s p streze patrimoniul
încredin at;
g) s execute prevederile regulamentelor i ordinele efilor.
Articolul 43. Obliga iile de serviciu
În scopul execut rii practice a sarcinilor ce in de desf urarea activit ii de serviciu, efectivului
Serviciului îi revin obliga ii func ionale.

Capitolul XII
Disciplina de serviciu
Articolul 44. Disciplina de serviciu
Disciplina de serviciu reprezint obliga ia colaboratorilor de a respecta i a executa întocmai
prevederile prezentei legi i ale altor acte normative, inclusiv ale ordinelor (dispozi iilor,
deciziilor, hot rîrilor) respective ale efilor.
Articolul 45. Stimul ri
(1) Pentru îndeplinirea con tiincioas a atribu iilor de serviciu, colaboratorul poate fi stimulat cu:
a) mul umire;
b) acordarea premiilor, cadourilor de pre ;
c) expunerea fotografiei pe Panoul de onoare;
d) ridicarea înainte de termen a sanc iunii disciplinare;
e) decorarea cu insigne ale Ministerului Afacerilor Interne;
f) acordarea înainte de termen a gradului special urm tor;
g) acordarea gradului special cu o treapt superioar celui prev zut pentru func ia de inut ;
h) diplome de onoare.
(2) Stimul rile se consemneaz într-un ordin (dispozi ie, decizie, hot rîre) al efului Serviciului.
(3) Despre acordarea stimul rilor colaboratorul este anun at personal, în fa a forma iei în linie
sau în cadrul adun rii efectivului.
(4) Pentru merite deosebite, colaboratorul poate fi propus de c tre ministrul afacerilor interne
pentru decorare cu distinc ie de stat a Republicii Moldova.
Articolul 46. R spunderea disciplinar
(1) R spunderea disciplinar a colaboratorului intervine în cazurile de îndeplinire
necorespunz toare a atribu iilor i de înc lcare a disciplinei de serviciu.
(2) Sanc iunile disciplinare trebuie s corespund gravit ii înc lc rii s vîr ite i gradului de
vinov ie a colaboratorului. La aplicarea sanc iunii disciplinare se ia în considerare caracterul,
cauzele, circumstan ele i consecin ele faptei, termenul afl rii colaboratorului în serviciu, precum
i ac iunile întreprinse de el pentru a înl tura consecin ele faptei s vîr ite.
(3) În cazul în care colaboratorul a s vîr it o infrac iune, eful Serviciului poate aplica, pîn la
stabilirea caracterului infrac ional al faptei, sanc iune disciplinar pentru comiterea ac iunii ce
constituie înc lcare a disciplinei de serviciu.
(4) Colaboratorul sanc ionat disciplinar nu este absolvit de r spundere penal dac ac iunile lui
con in elementele constitutive ale infrac iunii.
(5) Pentru una i aceea i abatere se aplic o singur sanc iune disciplinar .
(6) Aplicarea sanc iunii disciplinare colaboratorului aflat în concediu se suspend pîn la
revenirea acestuia la serviciu.
Articolul 47. Înc lcarea grav a disciplinei de serviciu
(1) Drept înc lcare grav a disciplinei în serviciu se consider :
a) comiterea de c tre colaboratorul care administreaz nemijlocit valori b ne ti sau materiale a
unor ac iuni culpabile dac aceste ac iuni au servit drept temei pentru pierderea încrederii
angajatorului fa de colaboratorul respectiv;

b) s vîr irea la locul de serviciu a unei sustrageri de bunuri materiale, inclusiv în propor ii mici;
c) apari ia la serviciu în stare de ebrietate alcoolic , narcotic sau toxic ;
d) absen a de la serviciu f motive întemeiate mai mult de 4 ore consecutive în timpul unei zile
de munc .
(2) Colaboratorul care a comis o înc lcare grav a disciplinei în serviciu poate fi înl turat de la
îndeplinirea atribu iilor de serviciu sau din func ie, cu ridicarea legitima iei de serviciu, prin
ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) efului care a dispus efectuarea anchetei de serviciu, pîn
la adoptarea unei hot rîri definitive în leg tur cu fapta respectiv .
(3) Durata înl tur rii din func ie nu poate dep i termenele stabilite pentru solu ionarea cazului.
Articolul 48. Sanc iuni disciplinare
Pentru înc lcarea disciplinei în serviciu pot fi aplicate urm toarele sanc iuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrare aspr ;
d) retrogradare în func ie;
e) retrogradare în gradul special cu o treapt ;
f) concediere.
Articolul 49. Persoanele abilitate cu aplicarea
sanc iunilor disciplinare
(1) eful Serviciului are dreptul s aplice sanc iuni disciplinare tuturor colaboratorilor.
(2) Lista func iilor efilor i competen ele acestora de a aplica sanc iuni disciplinare se aprob de
ministrul afacerilor interne.
(3) Dac eful consider c este necesar s aplice sanc iuni disciplinare care îi dep esc
competen ele, el face un demers efului ierarhic imediat superior.
(4) eful superior este în drept s modifice sanc iunea disciplinar aplicat dac va stabili c
aceasta nu corespunde gravit ii abaterii disciplinare sau gradului de vinov ie.
(5) eful Serviciului este în drept s în spreasc , s reduc , s ridice sau s anuleze orice
sanc iune disciplinar aplicat colaboratorului.
Articolul 50. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare
(1) Sanc iunile disciplinare se aplic prin ordin (dispozi ie, decizie, hot rîre) numai dup
constatarea faptelor în cadrul unei anchete de serviciu. În acest caz, colaboratorul este în drept s
dea explica ii i s prezinte toate probele i justific rile pe care le consider necesare.
(2) Persoanei supuse r spunderii disciplinare i se solicit explica iile respective în scris. Refuzul
de a da explica ii se consemneaz într-un proces-verbal, care se semneaz de colaboratorul care
efectueaz ancheta de serviciu i de alte dou persoane neinteresate.
(3) Persoana supus anchetei de serviciu este în drept de a lua cuno tin de materialele anchetei
de serviciu în termen de 5 zile din momentul finis rii anchetei.
(4) În perioada efectu rii anchetei de serviciu se interzice promovarea în func ie, acordarea
gradelor speciale, a gradelor de calificare i a concediilor, cu excep ia afl rii în concediu
medical.
(5) Ordinul de aplicare a sanc iunii disciplinare se aduce la cuno tin a colaboratorului, contra
semn tur , în termen de 5 zile de la data emiterii.
Articolul 51. Termenele de aplicare a sanc iunilor
disciplinare
(1) Sanc iunea disciplinar se aplic în termen de 30 de zile de la constatarea abaterii
disciplinare, f a lua în calcul timpul afl rii colaboratorului în concediul de odihn anual, în
concediul de studii sau în concediul medical, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data comiterii
faptei, iar în urma reviziei sau controlului activit ii economico-financiare - nu mai tîrziu de 2
ani de la data comiterii abaterii.
(2) Termenul anchetei de serviciu sau aplic rii sanc iunii disciplinare poate fi suspendat dac
vinov ia colaboratorului urmeaz a fi constatat în cadrul unor investiga ii efectuate de alte

organe de drept, dac persoana în cauz se afl în deplasare sau în concediu ori dac exist alte
împrejur ri ce fac imposibil adoptarea unei concluzii definitive.
(3) În cazul existen ei sau lipsei documentelor care confirm (retracteaz ) fapta, ancheta de
serviciu anterior suspendat poate fi reluat sau încetat .
Articolul 52. Termenul de valabilitate i efectele
sanc iunilor disciplinare
(1) Sanc iunea disciplinar se consider stins dac , în termen de un an de la data aplic rii
acesteia, colaboratorul nu a fost supus unei noi sanc iuni disciplinare. Sub form de stimulare,
sanc iunea poate fi ridicat , îns nu mai devreme de 6 luni din data aplic rii, cu excep ia cazului
prev zut la art.48 lit.f).
(2) Ridicarea sanc iunii disciplinare, ca form de stimulare, se efectueaz de c tre eful care a
aplicat-o sau de c tre eful imediat superior. Pentru ridicarea sanc iunii aplicate de un ef
superior, eful nemijlocit îi înainteaz un demers.
(3) Ridicarea sanc iunii disciplinare se efectueaz prin ordin scris i se aduce la cuno tin
colaboratorului respectiv, în modul stabilit.
(4) Persoana retrogradat în func ie poate fi promovat pe baze generale, îns nu mai devreme de
6 luni de la data aplic rii sanc iunii disciplinare.
Articolul 53. Contestarea deciziei de aplicare a sanc iunii
disciplinare
(1) Colaboratorul sanc ionat disciplinar este în drept s fac o contesta ie în adresa
conduc torului de rang superior sau în instan a de judecat în conformitate cu legisla ia.
(2) În caz de contestare, executarea sanc iunii disciplinare nu se suspend .

Capitolul XIII
spunderea material
Articolul 54. Condi iile r spunderii materiale
(1) Colaboratorii poart r spundere material numai pentru prejudiciul real cauzat din vina lor.
(2) Colaboratorii nu poart r spundere material pentru prejudiciul cauzat ca urmare a execut rii
întocmai a ordinelor (dispozi iilor, deciziilor, hot rîrilor) date de efi, inclusiv de efii ierarhic
superiori. În acest caz, r spunderea material pentru prejudiciul cauzat revine efilor care au
emis ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea).
(3) Colaboratorii care, avînd posibilitatea de a înl tura, par ial sau total, urm rile p gubitoare ale
ordinului (dispozi iei, deciziei, hot rîrii) efului, nu au raportat despre aceasta imediat sau în
decurs de 24 de ore, sau la întoarcerea din misiune, sau din neglijen ori cu rea-credin i nu au
luat m suri pentru evitarea pagubei poart r spundere solidar cu eful.
(4) R spunderea material a colaboratorilor nu survine în cazul s vîr irii ac iunilor în stare de
extrem necesitate, precum i în cazul s vîr irii ac iunilor legale.
Articolul 55. R spunderea material limitat
(1) Pentru prejudiciul cauzat din impruden în timpul îndeplinirii obliga iilor de serviciu,
colaboratorii r spund material în m rimea prejudiciului cauzat, îns nu mai mult de 2 salarii
lunare, cu excep ia cazurilor prev zute la art.56.
(2) Colaboratorii culpabili de cauzarea unui prejudiciu legat de achitarea de c tre Serviciu a
amenzilor poart r spundere material în m rimea prejudiciului cauzat, îns nu mai mult de 2
salarii lunare, dac ac iunile lor nu con in semnele componen ei de infrac iune.
(3) efii care, prin ordinele (dispozi iile, deciziile, hot rîrile) lor, au înc lcat modul stabilit de
eviden , p strare, utilizare, consum, transportare a patrimoniului Serviciului sau care nu au luat
surile necesare pentru prevenirea sustragerii, nimicirii, deterior rii, degrad rii acestuia ori
pentru prevenirea suprapl ilor, fapt ce a cauzat prejudiciu, sau nu au luat m surile necesare
pentru repararea de c tre persoanele culpabile a prejudiciului cauzat poart r spundere material
în m rimea prejudiciului cauzat, îns nu mai mult de 2 salarii lunare, dac ac iunile lor nu con in
semnele componen ei de infrac iune.

(4) efii culpabili de eliberarea nelegitim a colaboratorului din serviciu, de transferul nelegitim
al acestuia la un alt loc de serviciu, de numirea nelegitim a lui într-o func ie care nu este
prev zut de statul de personal sau într-o func ie mai bine pl tit decît cea de inut efectiv poart
spundere material pentru prejudiciul cauzat de suprapl ile efectuate ca urmare a eliber rii
nelegitime a colaboratorului, a transferului nelegitim al colaboratorului la un alt loc de serviciu, a
numirii nelegitime a lui în func ie în m rimea prejudiciului cauzat, îns nu mai mult de 2 salarii
lunare, dac ac iunile lor nu con in semnele componen ei de infrac iune.
Articolul 56. R spunderea material integral
Colaboratorii poart r spundere material în m rimea integral a prejudiciului în cazurile în care
acesta este cauzat:
a) de lipsa, distrugerea, deteriorarea patrimoniului transmis colaboratorului în eviden pentru
strare, transportare, eliberare, utilizare sau în alte scopuri;
b) de ac iunile (inac iunile) ilicite inten ionate ale colaboratorului, dac acest fapt este constatat
prin hot rîrea instan ei de judecat ;
c) în urma sustragerii, nimicirii, deterior rii, degrad rii inten ionate, consumului i/sau utiliz rii
nelegitime a patrimoniului Serviciului sau a altor ac iuni (inac iuni) inten ionate, indiferent de
faptul dac ele con in sau nu semnele componen ei de infrac iune prev zute de Codul penal al
Republicii Moldova;
d) de ac iunile inten ionate ale colaboratorului, care au provocat cheltuieli pentru tratamentul în
institu iile medicale al persoanelor ce au suferit în urma acestor ac iuni.
Articolul 57. Determinarea m rimii prejudiciului cauzat
(1) M rimea prejudiciului cauzat se determin în func ie de cheltuielile suportate, în baza datelor
de eviden a patrimoniului Serviciului, pornindu-se de la pre urile de pia la data depist rii
prejudiciului i de la gradul de uzur al patrimoniului, conform normelor stabilite la ziua
depist rii prejudiciului, îns nu mai mici decît pre ul de eurilor (resturilor) acestui patrimoniu.
(2) În cazul numirii colaboratorului într-o func ie neprev zut de statul de personal, m rimea
prejudiciului cauzat se determin de m rimea drepturilor b ne ti pl tite colaboratorului, iar în
cazul numirii nelegitime a colaboratorului într-o func ie mai bine pl tit decît cea de inut
efectiv - de diferen a dintre drepturile b ne ti pl tite i drepturile b ne ti ale func iei de inute
efectiv.
(3) M rimea prejudiciului cauzat, în cazul prev zut la art.56 lit.d), se determin în func ie de
cheltuielile reale pentru tratamentul persoanelor v mate în institu iile medicale.
(4) M rimea prejudiciului cauzat din vina mai multor colaboratori, ce urmeaz a fi restituit, se
determin pentru fiecare în parte, în func ie de gradul vinov iei, de forma i de limitele
spunderii materiale.
(5) În cazul tragerii colaboratorului la r spundere material , m rimea re inerii din salariul lui
lunar se stabile te la data emiterii ordinului (dispozi iei, deciziei, hot rîrii) efului sau pronun rii
de c tre instan a de judecat a hot rîrii privind repararea prejudiciului.
Articolul 58. Efectuarea anchetei de serviciu
în cazul depist rii prejudiciului
(1) În cazul depist rii prejudiciului, eful, în limitele competen ei sale, este obligat s ini ieze de
îndat o anchet de serviciu pentru stabilirea cauzelor prejudiciului, m rimii lui i a persoanelor
vinovate. Ancheta de serviciu se efectueaz în termen de o lun de la data depist rii
prejudiciului. Acest termen poate fi prelungit, dup caz, de c tre eful ierarhic superior, îns nu
mai mult decît cu o lun .
(2) Ancheta de serviciu poate s nu fie efectuat în cazul în care cauzele prejudiciului, m rimea
lui i persoanele vinovate au fost stabilite de instan a de judecat sau în urma reviziei, controlului
sau urm ririi penale.
Articolul 59. Repararea prejudiciului
(1) Repararea prejudiciului a c rui m rime nu dep
te 2 salarii lunare se face la ordinul
(dispozi ia, decizia, hot rîrea) efului, prin re inerea sumelor cuvenite colaboratorului care a
cauzat prejudiciul.

(2) Ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) cu privire la repararea prejudiciului cauzat de c tre ef
se emite de eful ierarhic superior.
(3) Chestiunea repar rii prejudiciului a c rui m rime dep
te 2 salarii lunare se examineaz de
instan a de judecat , la cererea efului.
(4) Ac iunea de reparare a prejudiciului cauzat de ef se intenteaz de eful ierarhic superior.
(5) Ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) efului privind repararea prejudiciului se emite în
termen de o lun de la data încheierii anchetei de serviciu, a reviziei, a controlului i se aduce la
cuno tin colaboratorului contra semn tur . Ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) se înainteaz
spre executare la expirarea a 7 zile dup aducerea lui la cuno tin a colaboratorului. Dac ordinul
(dispozi ia, decizia, hot rîrea) privind repararea prejudiciului nu a fost emis în termen de o lun ,
chestiunea privind tragerea la r spundere material a colaboratorului se examineaz de instan a
de judecat , la cererea efului.
(6) Ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) efului privind repararea prejudiciului poate fi
contestat de colaborator la eful superior i/sau în instan a de judecat . Contestarea ordinului
(dispozi iei, deciziei, hot rîrii) privind repararea prejudiciului nu suspend re inerile din
drepturile b ne ti ale colaboratorului. În cazul anul rii ordinului (dispozi iei, deciziei, hot rîrii)
privind repararea prejudiciului, mijloacele b ne ti re inute se restituie colaboratorului.
(7) Repararea prejudiciului se efectueaz indiferent de tragerea la r spundere disciplinar ,
administrativ sau penal a colaboratorului pentru ac iunile (inac iunile) care au avut drept
urmare cauzarea prejudiciului.
(8) Colaboratorii pot repara benevol, în form b neasc , integral sau par ial, prejudiciul cauzat.
(9) Re inerile din drepturile b ne ti ale colaboratorului, conform hot rîrii instan ei de judecat ,
se efectueaz în baza ordinului efului sau a titlului executoriu eliberat de instan .
(10) Diferen a dintre m rimea prejudiciului cauzat i m rimea re inerilor din drepturile b ne ti
ale colaboratorului se caseaz de c tre ef în modul stabilit, în limitele competen ei sale sau în
baza hot rîrii instan ei de judecat .
Articolul 60. Repararea prejudiciului în cazul eliber rii
colaboratorului din serviciu sau al
transfer rii la un nou loc de serviciu
(1) În cazul în care colaboratorul tras la r spundere material nu a reparat prejudiciul la data
eliber rii din serviciu, repararea prejudiciului se face în conformitate cu legisla ia.
(2) În cazul în care colaboratorul ce a cauzat prejudiciul a fost eliberat din serviciu f a fi tras
la r spundere material , repararea prejudiciului se efectueaz în baza titlului executoriu eliberat
de instan a de judecat , ca rezultat al examin rii ac iunii înaintate de ef.
(3) În cazul transfer rii colaboratorului tras la r spundere material la un nou loc de serviciu,
acesta repar prejudiciul la noul loc de serviciu, în baza înregistr rii în certificatul de acordare a
drepturilor b ne ti.
(4) Dac decizia privind tragerea la r spundere material a colaboratorului care a cauzat
prejudiciu nu a fost luat pîn la momentul transfer rii lui la noul loc de serviciu, eful, în termen
de 5 zile de la data încheierii anchetei de serviciu, reviziei, controlului sau a emiterii hot rîrii
instan ei de judecat , este obligat s expedieze materialele necesare la noul loc de serviciu al
colaboratorului. Repararea prejudiciului, în acest caz, se efectueaz la noul loc de serviciu al
colaboratorului.
(5) Ordinul (dispozi ia, decizia, hot rîrea) efului privind repararea prejudiciului se emite în
termen de 2 s pt mîni din ziua primirii de la locul precedent de serviciu a materialelor indicate la
alin.(4).
Articolul 61. Repararea prejudiciului cauzat
de colaborator unor ter e persoane
Colaboratorii care au cauzat unor ter e persoane prejudiciu, care, în conformitate cu legisla ia, a
fost reparat de Serviciu, îl repar în favoarea Serviciului în modul i în m rimile prev zute de
prezenta lege.
Articolul 62. Condi iile de mic orare a m rimii

prejudiciului care urmeaz a fi reparat
rimea mijloacelor b ne ti care urmeaz a fi re inute de la colaborator pentru repararea
prejudiciului cauzat poate fi mic orat de ef, cu permisiunea efului ierarhic superior, sau de
instan a de judecat , inîndu-se cont de circumstan ele concrete, de gradul de culpabilitate i de
starea material a colaboratorului, cu excep ia cazului prev zut la art.56 lit.d).
Articolul 63. Modul de efectuare a re inerilor b ne ti
Re inerile b ne ti lunare în scopul repar rii prejudiciului cauzat de colaborator se efectueaz în
rime de pîn la 50% din salariul lunar.

Capitolul XIV
Dispozi ii finale
Articolul 64. Intrarea în vigoare
Prezenta lege intr în vigoare la 3 luni de la data public rii.
Articolul 65. Organizarea execut rii
(1) Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legisla iei în vigoare în concordan cu
prezenta lege;
b) va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
c) va aduce actele sale normative în concordan cu prezenta lege.
(2) Pîn la aducerea legisla iei în vigoare în concordan cu prezenta lege, actele normative se
vor aplica în m sura în care nu contravin prezentei legi.
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