
 

 

       Proiect 

      

DECIZIE NR. 6/13 
 

Din 10 decembrie 2021                 or. Drochia 

 

Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă pentru  

anul 2022 a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,  

funcţionarilor publici de conducere din subordinea  

Consiliului raional și conducătorilor instituțiilor publice  

fondate de Consiliul raional Drochia. 

 

        Întru executarea prevederilor art. 112, 113 alin. (2), 115 alin. (5), (6), 116, 117, 

118 din Codul Muncii al Republicii Moldova, art. 15 alin. (1), (3) din Legea nr. 

199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 43 

alin. (1), (2) din Legea nr. 158/2008 Cu privire la funcţia publică şi statutului 

funcţionarului public, în temeiul art. art. 43, 46 din Legea nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

raional Drochia DECIDE: 

       1. Se aprobă graficul concediilor anuale de odihnă, pentru anul 2022, a 

președintelui, vicepreședinților raionului, secretarului Consiliului raional, șefilor de 

direcții, secții și servicii din subordinea Consiliului raional Drochia, conform anexei 

nr. 1 și a conducătorilor instituțiilor publice, fondate de Consiliul raional Drochia, 

conform anexei nr. 2. 

       2. Personalul specificat în pct.1 din prezenta decizie, vor beneficia de concediul 

de odihnă anual, în conformitate cu graficul aprobat. 

       3. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2022, se publică în 

Registrul de Stat a actelor locale și  pe site-ul Consiliului raional Drochia și este 

valabilă pe parcursul anului. 

 
 
 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  
 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA   
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
          Anexa nr.1 

                 la decizia Consiliului raional 

                 nr. 6/13 din 10 decembrie 2021 

 

Graficul concediilor de odihnă anuale pentru anul 2022 

a președintelui, vicepreședinților raionului, secretarului Consiliului raional, 

șefilor de direcții, secții și servicii din subordinea Consiliului raional Drochia 
 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

Denumirea funcţiei Perioada (luna) 

1. Vasilean Alexei Preşedintele raionului August 

2. Dascal Ion Vicepreşedintele raionului Martie/iulie 

3. Ostavciuc Iurie Vicepreşedintele raionului Mai/august 

4. Grigorița Oxana Secretarul Consiliului raional şi al raionului Iunie/august 

5. Viţa Irina Şef, Direcţia finanţe Februarie/mai/septembrie 

6. Golban Tudor Şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a 

familiei 

Mai/iunie 

7. Recean Ion Şef, Direcţia învățămînt, tineret și sport 

(Direcția educație) 

Iulie/august 

8. Țurcanu Cristina Şef, Direcția cultură, turism, tineret și sport Iulie/august 

9. VACANT Şef, Direcţia economie, construcții  și politici 

investiționale 

 

10. Gusacinschi Vitali Şef Serviciul agricultură și alimentaţie August/septembrie 

 

 

                            Anexa nr. 2 

                           la decizia Consiliului raional 
                           nr. 6/13 din 10 decembrie 2021 

 

Graficul concediilor de odihnă anuale pentru anul 2022 

a conducătorilor instituțiilor publice, fondate de Consiliul raional Drochia 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

 

Denumirea funcţiei Luna 

1. Babin Iurie director, IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae 

Testemițanu” 

Ianuarie/mai 

2. Lopatenco  Emilia șef, IMSP „Centrul de Sănătate or. Drochia 

„Anatolie Manziuc” 

Iulie/august 

3. Zubenco Maria șef-interimar, IMSP „Centrul de Sănătate Ochiul 

Alb” 

Ianuarie  

4. Cojocaru Adela șef, IMSP „Centrul de Sănătate Pelinia” Iulie/septembrie 

5. Răducanu Viorica șef, IMSP „Centrul de Sănătate Chetrosu” Iunie  

6. Luțuc Viorica șef, IMSP „Centrul de Sănătate Șuri” Iunie/iulie 

7. Plăcintă Victor șef-interimar, IMSP „Centrul de Sănătate Sofia” Septembrie 

8. Rotaru Serghei șef, IMSP „Centrul de Sănătate Mîndîc” Ianuarie 

9. Mocanu Eduard șef, IMSP „Centrul de Sănătate Zgurița” August  

10. Cebotari Silvia șef-interimar, IMSP „Centrul de Sănătate 
Maramonovca” 

Aprilie/iunie 

11. Darii Ion șef-interimar, IMSP „Centrul de Sănătate 

Hăsnășenii Mari” 

August 

12. Botnaru Ana șef, IMSP „Centrul de Sănătate Gribova” Iunie/august 

13. Său Adelina șef, IMSP „Centrul de Sănătate Țarigrad” Mai/noiembrie 

14. Sîrbu Simion șef, IP „Servicii de asistență subiecțiilor violenței 

în familie” 

August/septembrie 

 

             Secretarul 

Consiliului raional Drochia          Oxana GRIGORIȚA 
 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă pentru anul 2022  

a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici de conducere  

din subordinea Consiliului raional și conducătorilor instituțiilor publice 

fondate de Consiliul raional Drochia. 

 

 

      1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

       Secția juridică în coordonare cu personalul nominalizat în proiectul de decizie. 

      2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalității urmărite 

       În conformitate cu art. 82 alin.(2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu 

modificările și comăletările ulterioare, în executarea mandatului, președintele și vicepreședinții 

raionului au dreptul la concediul de odihnă anual, în condițiile legislației muncii. Concediul de odihnă 

anual se acordă conform programării aprobate la ședința Consiliului raional.  

       Modalitatea de acordare a concediului de odihnă funcționarilor publici de conducere este 

prevăzută de art. 43 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public, cu modificările și completările ulterioare. 

       În art. 115 alin. (6) lit. (l) din Codul Muncii al Republicii Moldova se stipulează, că concediul de 

odihnă anual se acordă salariatului în temeiul deciziei angajatorului, programarea concediilor de 

odihnă anuale se face de angajatilor, ținîndu-se cont de dorința salariaților. Avînd în vedere cele 

menționate și faptul, că angjator al șefilor de direcții, secții, conducătorilor de instituții este Consiliul 

raional a fost elaborat proiectul de decizie respectiv. 

      3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

       Proiectul deciziei „Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă pe anul 2022 a persoanelor 

cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional” 

prevede expres lista persoanelor de demnitate publică, funcționarilor publici de conducere și a 

conducătorilor de instituții, care urmează a beneficia de concediul anual de odihnă, precum și perioada 

acordării concediului. 

      4. Fundamentarea economico-financiară. 

       Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile 

vor fi efectuate în limita mijloacelorplanificate pentru retribuirea muncii în bugetul raional. 

      5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

       Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita abrogarea altor decizii. 

      6. Avizarea și consultarea publică a proiectului. 

       În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, proiectul de decizie „Cu privire la graficul concediilor anuale de odihnă pe anul 2022 a 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici de conducere din subordinea 

Consiliului raional și conducătorilor instituțiilor publice fondate de Consiliul raional Drochia” a fost 

avizat de către Secția juridică, secretarul Consiliului raional. 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional, 

proiectul de decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.drochia.md. 

      7. Condițiile expertizei anticorupție. 

       În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 

nr. 82/2017, proiectul deciziei a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de decizie 

corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția. 

      8. Constatările expertizei juridice. 

       În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei 

juridice de către Secția juridică din cadrul Aparatului președintelui raionului. Structura și conținutul 

actului corespundd normelor de tehnică legislativă.  

 

       Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune 

Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Șef Secția juridică        Ion Prodan 


