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Curtea Constituţională, statuând în componenţa:  

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,   

Dl Aurel BĂIEŞU, 

Dl Igor DOLEA, 

Dl Tudor PANȚÎRU, 

Dl Victor POPA,  

Dl Petru RAILEAN, judecători, 

cu participarea dnei Dina Musteață, grefier,  

și a dnei Rodica Secrieru, Secretar general, 

 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 8 din 

Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, 

Preşedintele Curţii Constituţionale este în drept să propună spre aprobare 

Regulamentul Secretariatului Curții, parte componentă a Regulamentului privind 

organizarea internă a Curții Constituționale, în temeiul articolului 26 din Legea nr. 

317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolului 64 

din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995,  

 

 

DECIDE: 

 

1. A aproba Regulamentul privind organizarea internă a Curții Constituționale, 

potrivit anexei.  

 

2. Prezenta decizie este definitivă și intră în vigoare la data adoptării.  

 

 

 

 

 

Preşedinte     Alexandru TĂNASE 

 

 

 

 
 

 

 

 
Chişinău, 3  iunie 2014, 

DCC nr. AG - 4 
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Anexă la Decizia Curții Constituționale  

nr. AG-4 din 3 iunie 2014 

 

 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA INTERNĂ A 

CURȚII CONSTITUȚIONALE 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul regulament stabileşte modul  de organizare a activității în cadrul Curții 

Constituționale (în continuare – Curtea), principalele drepturi şi obligaţii ale administrației și ale 

angajaților Curții, timpul de muncă, accesul angajaților și al persoanelor străine în incinta Curții, 

precum și regulile de protecție și securitate a muncii.  

2.  Angajații Curții își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XIII 

din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, legislației muncii, precum și cu alte 

prevederi legale în domeniu. 

3. La angajare Președintele Curții sau, după caz, Secretarul general, prezintă angajatul 

colectivului Curții. Atribuțiile funcționale ale angajatului, condiţiile de muncă, locul de muncă, 

drepturile şi obligaţiile sale se regăsesc în fișa postului, întocmită de conducătorul direct.  

 

II. STRUCTURA ȘI ACTIVITATEA  

SECRETARIATULUI CURȚII 

 

4. Secretariatul este o subdiviziune a Curții misiunea căreia constă în acordarea asistenței 

informaționale, organizatorice și științifice plenului Curții, precum și asigurarea activității Curții.  

 

5. Conform statului de personal, statul de funcții al Secretariatului se constituie din: șeful 

secretariatului, șeful adjunct al secretariatului, șefii de direcție, șefii adjuncți de direcție, șefii de 

secție din cadru direcției, șefii de serviciu din cadru direcției, șeful de secție, asistenții judiciari, 

consultanții principali, consultanții superiori, consultanții și specialiștii principali. 
 

[pct. 5 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

6. Angajații Secretariatului se numesc şi se eliberează din funcţie prin ordinul Președintelui 

Curții Constituționale.    

 

7. Funcțiile de bază ale Secretariatului sunt: 

a)  asigurarea înregistrării și evidenței sesizărilor; 

b)  examinarea prealabilă a sesizărilor; 

c)  acordarea judecătorilor Curții Constituționale și judecătorilor-asistenți a suportului 

informațional, tehnico-organizatoric și științific în procesul de examinare a cauzei; 

d) asigurarea lucrărilor de secretariat în cadrul ședinței publice pentru examinarea cauzei; 

e)  exercitarea controlului asupra executării actelor Curții; 

f)  pregătirea actelor Curții pentru publicare; 

g)  asigurarea comunicării Curții cu mass-media; 

h) elaborarea raportului anual privind exercitarea jurisdicției constituționale; 

i) administrarea paginii Curții în rețeaua Internet www.constcourt.md. 

 

http://www.constcourt.md/
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 8. Secretariatul este condus de către Șeful secretariatului care este substituit de Șeful adjunct al 

secretariatului, și îndeplinesc următoarele funcții principale: 

a) coordonează activitatea subdiviziunilor Secretariatului în vederea realizării obiectivelor 

şi a direcţiilor strategice de activitate, asigură monitorizarea şi evaluarea executării 

obiectivelor precum şi raportarea privind implementarea acestora;; 

b) asigură examinarea prealabilă a sesizărilor, controlul asupra respectării termenului 

stabilit pentru examinarea, întocmirea proiectului planului de examinare a sesizărilor, 

prezentarea planului aprobat judecătorilor, judecătorilor-asistenţi, subunităţilor 

Secretariatului şi controlul asupra îndeplinirii lui, distribuirea ordinii de zi a şedinţelor 

Curţii Constituţionale judecătorilor şi subunităţilor Secretariatului; 

c) supraveghează comunicarea actelor Curţii Constituţionale către autorităţile publice 

prevăzute de lege; 

d) asigură executarea, în condiţiile legii, a hotărârilor şi deciziilor Plenului Curţii 

Constituţionale, ordinelor şi dispoziţiilor Preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi 

revin; 

e) consemnează soluţiile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie 

administrativă; 

f) coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes 

public, în condiţiile legii; 

g) organizează şi coordonează actualizarea paginii de internet şi a bazei de date aparţinând 

Curţii Constituţionale; 

h) colaborează la realizarea direcţiilor principale ale relaţiilor cu instituţii similare din alte 

state; 

i) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, 

îl supune spre aprobare Plenului şi îl înaintează Parlamentului, sub semnătura 

Preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii; 

j) gestionează fluxul de informaţie al Preşedintelui, face recomandări şi consultă 

Preşedintele în probleme ce ţin de înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi 

managementul general al Curţii; 

k) prezintă şi asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii 

Constituţionale sau Preşedintelui Curții; analizează actele care fundamentează emiterea 

ordinelor Preşedintelui, precum şi proiectele ordinelor acestuia şi dispune înregistrarea 

lor în registrul ordinelor Preşedintelui Curţii Constituţionale; 

l) organizează agenda, întrunirile şi şedinţele de lucru ale Preşedintelui Curţii 

m) asigură examinarea cererilor, scrisorilor şi petiţiilor cetăţenilor, potrivit rezoluţiei 

Preşedintelui Curţii Constituţionale. 
 

[pct. 8 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

9. Secretariatul este constituit din subdiviziuni care contribuie la realizarea funcţiilor şi 

atribuţiilor Curții, precum şi din subdiviziuni care oferă suport tehnic. Secretariatul Curții este 

format din direcții, secții în cadrul direcției, servicii  în cadrul direcției, secții şi servicii. 
 

[pct. 9 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

10. Secretariatul are următoarea structură: 

    a) Direcția asistență judiciară; 

    b) Direcția cercetare și analiză; 

c) Direcția finanțe și logistică;  

d) Secția relații internaționale; 

e) Serviciul resurse umane; 

    j) Serviciul audit intern. 
 

[pct. 10 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 
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11.  Direcția asistență judiciară reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, 

în sarcina căreia este pusă: 

a) coordonarea activității direcției, coordonarea și monitorizează activității asistenților 

judiciari; 

b) verificarea proiectelor actelor Curții înainte de prezentarea acestora judecătorului-

asistent, judecătorilor și  Președintelui Curții; 

c) elaborarea proiectelor de acte și documente de jurisdicție constituțională; 

d) asistarea judecătorilor la instrumentarea și gestionarea dosarelor în care a fost desemnat 

responsabil; 

e) elaborarea actelor administrative cu caracter general ce țin de activitatea și organizarea 

Curții; 

f) avizarea proiectelor de legi care țin nemijlocit de activitatea Curții; 

g) asigurarea cu documentația necesară judecătorul-raportor, judecătorul-asistent cu privire la 

soluțiile din jurisprudență și doctrina națională și străină și întocmește o fișă analitică asupra 

sesizărilor repartizate; 

h) elaborarea proiectilelor de decizii și avize asupra examinării admisibilității sesizărilor; 

i) asistarea judecătorului la pregătirea actelor Curții prin întocmirea scrisorilor, demersurilor 

în adresa autorităților publice și a altor persoane/organizații de solicitare a opiniilor 

asupra sesizărilor și a altor materiale relevante pentru cauză, înștiințarea  participanților la 

proces în modul și termenul stabilit, alte răspunsuri la cererile formulate pe dosarele 

Curții înainte de pronunțarea hotărârilor, deciziilor sau avizelor consultative; 

j) asistarea judecătorului și judecătorul-asistent la elaborarea proiectelor de hotărâri, decizii 

și avize asupra sesizărilor; 

k) elaborarea rezumatelor hotărârilor, deciziilor și avizelor privind dosarele jurisdicționale. 
 
[pct. 11 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

12. Direcția cercetare și analiză reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, 

în sarcina căreia este pusă: 

a) sistematizarea practicii curţilor constituţionale din alte state pe segmente de cercetare; 

b) sistematizarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului şi a recomandărilor 

Comisiei de la Veneţia pe segmente de cercetare; 

c) prezentarea judecătorului-raportor, judecătorului asistent și asistentului judiciar a 

documentaţiei solicitate cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi doctrina naţională şi 

cea internațională pe un anumit segment de cercetare;  

d) întocmirea, la solicitarea judecătorilor şi asistenților judiciari, a fişelor de legislație și 

jurisprudenţă internaţională, precum și a altor documente;  

e) asigurarea documentaţiei necesare judecătorilor pentru participarea şi reprezentarea 

Curţii la evenimente de promovare a activităţii Curţii; 

f) generalizarea şi analiza informaţiilor statistice privind activitatea jurisdicţională a Curţii 

şi formularea recomandărilor;  

g) elaborarea raportului anual al Curţii privind exercitarea jurisdicţiei, precum şi a altor 

publicaţii ale Curţii;  

h) executarea activităților de natură juridică, reprezentând instituția în litigiile cu terții, 

atunci când este cazul, în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție. 

i) asigurarea gestionării şi dezvoltării fondului de carte. 
 

[pct. 12 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

121. În scopul realizării sarcinilor, Direcția își desfășoară activitatea prin următoarele 

subdiviziuni: 
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1)Secția editorială, în funcțiile căreia intră:  

a) definitivarea lingvistică şi terminologică a actelor Curţii (avize, hotărâri, decizii); 

b) perfectarea actelor pentru publicare în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”; 

c) redactarea şi asigurarea preciziei textului, datelor, titlurilor şi citatelor utilizate; 

d) asigurarea unui limbaj adecvat şi verificarea exactităţii termenilor juridici; 

e) coordonarea modificărilor operate cu autorii şi persoanele responsabile abilitate; 

f) traducerea actelor în limba rusă, cu respectarea criteriilor de calitate şi precizie şi a 

termenelor; asigurarea concordanţei depline a versiunii traduse cu originalul actului 

adoptat; 

g) prezentarea actelor redactate, traduse  şi colaţionate la „Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova”; supravegherea editării operative a actelor adoptate de Curte; 

h) colaborarea cu editorul în vederea publicării operative a actelor şi excluderii erorilor şi 

omisiunilor; 

i) perfectarea proceselor-verbale ale şedinţelor publice, arhivarea şi stocarea informaţiei pe 

suport electronic. 

 

2) Serviciul registratură, grefă şi arhivă, în funcțiile căreia intră: 

a) prezentarea Preşedintelui Curții sau, supă caz, șefului Secretariatului, a sesizărilor 

parvenite la Curte;  

b) examinarea cererilor, scrisorilor şi petiţiilor cetăţenilor, potrivit rezoluţiei șefului 

Secretariatului;  

c) coordonarea activității de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes 

public, în condiţiile legii;  

d) asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor de judecată, întreprinderea măsurilor 

pentru înregistrarea şi constituirea corespunzătoare a dosarelor, întocmirea şi 

transmiterea citaţiilor;  

e) recepționarea şi înregistrarea scrisorilor, adreselor oficiale şi a petiţiilor şi distribuirea 

acestora în funcţie de rezoluţia Preşedintelui Curţii;  

f) pregătirea informaţiei statistice privind activitatea jurisdicţională a Curţii;  

g) arhivarea, eliberarea şi asigurarea integrității materialelor depuse la arhivă. 

 
[pct.121 introdus  prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

13. Secţia relaţii externe reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, căreia 

îi revin următoarele atribuţii funcţionale: 

a) promovarea intereselor şi imaginii Curţii Constituţionale în cadrul relaţiilor externe şi 

cooperării internaţionale;  

b) dezvoltarea şi menținerea relațiilor de colaborare cu curțile constituționale sau instanțele 

echivalente din alte state, cu instituţiile și organismele europene şi internaționale;  

c) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor ce îi revin Curţii Constituţionale în calitate de 

membru cu drepturi depline al organismelor europene şi mondiale;  

d) coordonarea elaborării şi executării acordurilor bilaterale de cooperare internaţională;  

e) coordonarea şi participarea la organizarea conferinţelor, reuniunilor şi altor evenimente 

externe şi naţionale; 

f) asigurarea redactării şi expedierii corespondenţei oficiale referitoare la relaţiile externe;  

g) asigurarea traducerii în limba română a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ale altor curţi constituţionale, a 

recomandărilor Comisiei de la Veneţia, a rapoartelor primite de la organizaţiile 

internaţionale, precum şi a oricăror materiale care prezintă interes pentru activitatea 

Curţii;  

h) asigurarea traducerii în limba engleză a actelor jurisdicţionale ale Curţii, a 

comunicatelor de presă plasate pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale, a altor 

materiale de documentare; 

i) asigurarea, organizarea şi monitorizarea acţiunilor de protocol ale Curţii;  
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j) planificarea, asigurarea şi coordonarea organizării vizitelor oficiale, participărilor la 

diverse manifestări şi deplasărilor în străinătate ale Preşedintelui, judecătorilor, șefului 

Secretariatului şi altor membri ai delegaţiilor Curţii;  

k) organizarea şi asigurarea primirii delegaţiilor străine şi din ţară;  

l) monitorizarea şi analiza informaţiilor apărute în presă cu privire la activitatea Curţii; 

informarea reprezentanţilor media despre activitatea jurisdicţională a Curţii, precum şi 

difuzarea altor informaţii de interes public. 

 

14. Direcția finanțe și logistică  reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, 

în sarcina căreia este pusă: 

a) gestionarea activității economico-financiare a Curţii;  

b) asigurarea fundamentării şi elaborării proiectului de buget al Curţii;  

c) efectuarea controlului financiar periodic;  

d) asigurarea utilizării resurselor financiare în limita bugetului aprobat;  

e) asigurarea administrării patrimoniului Curţii;  

f) executarea plăţii ordonanţate, în vederea onorării tuturor obligaţiilor asumate de Curte 

în raport cu terţii;  

g) întocmirea instrumentelor de plată şi depunerea acestora în termenele legale pentru 

efectuarea plăţilor;  

h) întocmirea bilanţului contabil, a raportului anual şi a rapoartelor lunare privind 

realizarea principalilor indici economico-financiari, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

i) ţinerea evidenţei riguroase a documentelor contabile aferente execuţiei bugetare, 

clasarea, îndosarierea şi păstrarea, potrivit legii, a tuturor actelor justificative privind 

plăţile efectuate;  

j) colaborarea cu controlorul financiar delegat şi cu auditorul intern pentru soluţionarea în 

timp util a operaţiunilor financiare cu grad sporit de dificultate.  
 

[pct. 14 modificat prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

15. În scopul realizării sarcinilor, Direcția finanţe şi logistică  își desfășoară activitatea prin 

următoarele subdiviziuni: 

1) Serviciul finanţe şi contabilitate, în funcțiile căruia intră: 

a) pregătirea şi elaborarea prognozelor anuale de planificare a bugetului;  

b) ţinerea evidenţei stricte a veniturilor şi cheltuielilor;  

c) perfecţionarea continuă a procesului de planificare a bugetului;  

d) asigurarea evidenţei circulaţiei mijloacelor băneşti;  

e) efectuarea, în termen şi în cuantumul stabilit de lege, a vărsămintelor către bugetul de 

stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat și asigurărilor în medicină;  

f) elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de achiziţii publice;  

g) elaborarea documentaţiei pentru iniţierea procedurii de achiziţii;  

h) asigurarea evidenţei, monitorizarea şi coordonarea operaţiunilor economice ale Curţii. 

 

2) Secția tehnologii informaționale și logistică, în funcțiile căruia intră: 

a) întocmirea, modificarea şi actualizarea programului anual privind achiziţiile publice, în 

baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare;  

b) asigurarea realizării programului de dotare în domeniul informaţional pentru serviciile 

Curţii;  

c) asigurarea administrării paginii Curții  în rețeaua Internet www.constcourt.md și a bazei 

de date CCDOC; 

d) asigurarea suportului logistic necesar realizării relaţiilor externe, relaţiilor cu presa şi 

activităţi de protocol;  

http://www.constcourt.md/
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e) urmărirea din punct de vedere tehnic a modului de exploatare, întreţinere şi reparaţie a 

automobilelor Curţii Constituţionale, precum şi a consumurilor de carburanţi şi 

lubrifianţi şi încadrarea în normativele stabilite de Plen; 

f) asigurarea evidenţei activităţii şoferilor şi automobilelor, pe baza foilor de parcurs; 

g) asigurarea evidenţei tehnico-operative a bunurilor achiziţionate pentru Curte;  

h) asigurarea realizării tuturor prestaţiilor administrative necesare pentru funcţionarea 

adecvată a subdiviziunilor Curţii;  

i) asigurarea întreţinerilor periodice şi a reparaţiilor curente pentru toate categoriile de 

dotări;  

j) asigurarea menţinerii ordinii pe durata desfăşurării şedinţelor Curţii;  

k) coordonarea activității de aprovizionare a Curţii şi de administrare a patrimoniului. 

 
[pct.15 modificat  prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

16. Serviciul resurse umane reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, 

activitatea sa vizând statul de personal al Curţii Constituţionale, în sarcina căruia este pusă: 

a) asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor vacante; 

b) întocmirea actelor referitoare la angajare, modificare, suspendarea şi încetarea 

raporturilor de muncă, după caz;  

c) gestionarea dosarelor personale ale angajaţilor Curţii;  

d) primirea, înregistrarea şi transmiterea, potrivit legii, a declaraţiilor pe venit şi de 

interese, depuse de către judecătorii Curţii, precum şi de către angajații Curţii, şi 

eliberarea dovezilor de depunere. 

 

17. Serviciul audit intern reprezintă o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, de 

competenţa căruia ţine: 

a) elaborarea normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern 

specifice Curţii;  

b) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;  

c) efectuarea activităţii de audit public intern pentru evaluarea transparenţei şi 

conformităţii sistemelor de management financiar şi control ale Curţii cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;  

d) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele 

constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, precum şi 

eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate. 

 

18. Subdiviziunile Secretariatului pot avea regulamente proprii de activitate, aprobate de 

Președintele Curții. 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CURȚII 

 

1. Drepturile și obligațiile administrației Curții 

 

19. Curtea este condusă de către Președintele Curții, care este responsabil pentru 

administrarea generală a instituției.  

 

20. În exercitarea atribuţiilor de administrare, Președintele Curții este în drept: 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţii Curții, în condiţiile legii; 

b) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale angajatului; 

c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  

d) să ceară angajaților îndeplinirea cu stricteţe a obligaţiilor de serviciu şi respectarea 

întocmai a disciplinei muncii; 

e) să motiveze, să încurajeze şi să stimuleze angajații pentru munca eficientă şi 

conştiincioasă;  
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f) să aplice angajaților în caz de necesitate sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;  

g) să ceară angajaților  utilizarea judicioasă şi păstrarea integrală a patrimoniului Curții.  

 

21.  În exercitarea atribuţiilor de administrare, Președintele Curții are următoarele obligaţii: 

a) să organizeze corect şi eficient munca angajaților astfel, încât fiecare să își desfășoare 

activitatea conform specialităţii şi calificării;  

b) să sprijine, să încurajeze şi să stimuleze iniţiativa individuală a angajaților;  

c) sa asigure posibilitatea participării la cursuri de perfecționare profesională a angajaților 

pe domenii de activitate; 

d) să asigure angajații cu spaţiu de lucru adecvat, dotat cu echipamentul necesar 

îndeplinirii sarcinilor ce revin fiecăruia; 

f) sa asigure condițiile necesare privind protecția muncii și respectarea normelor igienico-

sanitare, precum și instruirea angajaților în acest domeniu. 

 

22. Administrația Curții poate avea alte drepturi și obligații, suplimentar celor prevăzute în p. 

20 și p. 21, în scopul asigurării implementării prevederilor Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 

1994 cu privire la Curtea Constituțională și a Codului jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 

iunie 1995. 

 

 

2. Drepturile și obligațiile angajaților Curții  

 

23. Angajații Curții, funcţionari publici și personal auxiliar, în concordanţă cu prevederile 

legale în vigoare, au următoarele drepturi: 

a)  să fie remunerați pentru munca prestată, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

b)  să li se asigure repaus săptămânal şi concediu anual de odihnă, concedii medicale şi 

concedii plătite de maternitate şi pentru creşterea copilului, concedii neplătite, precum şi 

alte asigurări sociale stabilite de legislaţia în vigoare; 

c)  să li se ofere posibilitatea de dezvoltare profesională conform capacităţilor, rezultatelor 

evaluării anuale, îndeplinirii atribuţiilor, în cazurile în care participă la concursuri 

pentru ocuparea posturilor vacante;  

d)  să beneficieze de condiții corespunzătoare de muncă, protecție şi igienă a muncii; 

e)  alte drepturi prevăzute de legislaţie. 

 

24. În scopul organizării unei activități adecvate, angajații Curții au următoarele obligații: 

a) să îndeplinească cu fidelitate, conștiinciozitate și în termenele prevăzute îndatoririle de 

serviciu stabilite prin fișa postului, să respecte strict prevederile legislaţiei şi ale 

prezentului Regulament;  

b) să dea dovadă de atitudine  profesională, de comportament corespunzător şi competenţă 

la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

c) să își perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul 

individual, cât și prin cursurile de instruire organizate de Curte sau de alte instituţii 

abilitate; 

d) să se abţină de la orice faptă care ar putea să prejudicieze Curtea sau oricare alte 

persoane; 

e) să asigure solemnitatea ședințelor Curții; 

f) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

g) să păstreze confidenţialitatea faptelor, informaţiilor sau documentelor de care iau 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei;  

h) să nu solicite şi să nu accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru terţi, daruri, 

stimulente sau alte avantaje;  

i) să respecte principiul nediscriminării, să nu admită hărţuirea sexuală  şi orice forme de 

lezare a demnităţii în muncă; 
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j) să aibă o atitudine demnă, corectă şi respectuoasă, să dea dovadă de iniţiativă, 

creativitate, spirit constructiv, de capacitate decizională operativă şi înaltă etică 

profesională; 

k) să respecte programul de muncă stabilit, să folosească cu eficient timpul de muncă 

pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

l) să aibă o ținută vestimentară decentă și adecvată; 

m) să nu utilizeze timpul de lucru şi patrimoniul Curții în scopuri personale. 

 

IV.  CIRCUITUL ȘI MODUL DE PERFECTARE A  

DOCUMENTELOR ÎN CADRUL CURȚII 

 

25. Toate documentele adresate Curții se înregistrează de către Serviciul grefă, registratură și 

arhivă și se transmit pentru analiză Președintelui Curții, care le distribuie spre soluționare, aplicând 

rezoluția pe o fișă separată atașată la document.   

 

26. Toate petițiile adresate Curții se înregistrează de către Serviciul grefă, registratură și 

arhivă și se transmit pentru analiză Șefului secretariatului. 
 

[pct.26  modificat  prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

27. Documentele adresate Curții pot fi repartizate nemijlocit unui angajat, în cazul în care 

acestea sunt nominale sau constituie răspunsuri la solicitările formulate anterior. 

 

28. În cazul  în care în  rezoluţia de repartizare sunt  indicaţi  mai mulți executori, 

responsabilitatea pentru soluționarea corectă și în termen a documentului revine egal tuturor 

executorilor. Primul  executor dintre cei indicaţi în rezoluţie este responsabil pentru convocarea 

celorlalţi executori şi organizarea soluţionării tuturor problemelor abordate. 

 

29. În cazul în care persoana este în imposibilitate de a soluționa în termen documentul 

repartizat (incapacitate temporară de muncă, concediu, deplasare etc.), conducătorul direct 

repartizează documentul unei alte persoane.  

 

30. Pentru fiecare document repartizat, persoana responsabilă este obligată să întocmească un 

dosar separat, în care se vor păstra toate materialele utilizate în procesul examinării. 

 

31. Toate documentele expediate de Curte se semnează de Președinte sau de persoana cu 

funcţie de răspundere învestită cu acest drept de către Președinte. Fac excepție de la această regulă 

răspunsurile la petiții, care pot fi semnate și de către Șeful secretariatului. 
 

[pct.31  modificat  prin Decizia Curții Constituționale nr.AG-18 din 26 aprilie 2018] 

 

32. Fiecare document ce urmează a fi expediat se întocmește în două exemplare: primul se 

remite destinatarului, iar al doilea se păstrează în dosar. Exemplarul doi al documentului  este vizat 

de  persoana care l-a întocmit și de conducătorul direct. 

 

V. TIMPUL DE MUNCĂ 

33. Timpul de muncă al tuturor angajaților Curții constituie 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe 

săptămână, şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile de luni până vineri.  

34. Programul de lucru începe zilnic la ora 800 şi se încheie la ora 1700, cu pauza de  prânz de 

la ora 1200 până la ora 1300. Face excepţie de la această regulă programul de lucru în ajunul 

sărbătorilor oficiale, care se reduce cu cel puțin 1 oră.  
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35. Angajații care încep programul de lucru cu întârziere trebuie să informeze despre acest 

lucru conducătorul direct. Orice absență de la serviciu trebuie coordonată în prealabil cu 

conducătorul direct. 

VI. ACCESUL ANGAJAȚILOR ȘI A 

 PERSOANELOR STRĂINE ÎN INCINTA CURȚII  

 

36. Orice intrare/ieşire din incinta Curții, va fi înregistrată în mod obligatoriu de angajații 

Curții cu ajutorul legitimației de serviciu care concomitent constituie și cartelă de acces (în 

continuare – cartelă de acces). Ignorarea acestei reguli va fi calificată ca lipsa angajatului de la 

serviciu. 

 

37. Angajații Curții care nu dispun de cartelă de acces din diferite motive (angajarea recentă 

în serviciu, pierderea acesteia etc.) vor înregistra intrarea în incinta Curții în Registrul de evidență, 

întocmit de Serviciul resurse umane. 

 

38. Circulația în incinta Curții se va efectua cu aplicarea cartelei de acces. 

 

39. În zilele de odihnă şi de sărbătoare intrarea/ieşirea din incinta Curții se va înregistra 

suplimentar în Registrul de evidenţă de  către angajatul de la pază, indicându-se data și ora. 

 

40. Ieşirea din incinta Curții în timpul orelor de muncă este posibilă cu permisiunea 

conducătorului direct şi se va înregistra cu ajutorul cartelei de acces. 

 

41. Accesul persoanelor străine în incinta Curții poate avea în următoarele condiții: 

a) persoanele fizice și reprezentanţii persoanelor juridice vor avea acces în incinta Curții în 

zilele lucrătoare în baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, cu 

permisiunea judecătorilor Curții sau a altor persoane cu funcție de răspundere, sau în 

prezența angajaților Curții la postul de pază; 

b) delegaţii din străinătate vor avea acces în incinta Curții numai după înștiințarea 

prealabilă a angajatului de la postul de pază de către persoana responsabilă din cadrul  

Secției relații externe; 

c) în zilele în care au loc ședințele publice ale Plenului Curții, este permis accesul în sala 

de ședințe a tuturor participanților la proces și a reprezentanților mass-media, în baza 

legitimațiilor sau a altor acte de identitate. 

 

VII. COMUNICARE ȘI LIMITE DE COMPETENȚĂ 

  

42. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către un angajat al Curții, 

desemnat în acest scop. 

 

43. Persoana desemnată oficial să participe la activităţile sau dezbaterile publice trebuie să 

respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Președintele Curții. 

 

44. În cazul în care nu sunt desemnaţi în mod oficial, angajații Curții pot participa la 

activităţile sau dezbaterile publice având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu 

reprezintă punctul de vedere oficial al Curții. 

 

VIII.  UTILIZAREA BIROTICII ȘI A 

ECHIPAMENTELOR TEHNICE 

45. Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecărei subdiviziuni se 

păstrează în birourile de lucru asigurate cu sisteme şi dispozitive de închidere.  
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46. Sunt considerate echipamente tehnice: dispozitivele de calcul, birotică, aparate şi alte 

materiale încredinţate angajatului în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.  

47. Este interzisă orice intervenţie din propria iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de 

protecţie. Dacă întreţinerea echipamentului este încredinţată unui specialist, angajatul este obligat să 

apeleze la serviciile acestuia. 

IX.  PROTECŢIA ŞI SECURITATEA MUNCII 

48. Potrivit prevederilor articolelor 222-244 din Codul muncii, administraţia Curții are 

obligaţia să asigure angajaților condiţii normale de lucru în scopul ocrotirii sănătăţii şi integrităţii 

fizice. 

49. Angajații 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 cel de 

protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi 

procedeelor de reducere sau de eliminare a influenţei factorilor de risc; 

c) să aducă la cunoştinţă conducătorului său direct sau persoanei responsabile despre orice 

defecţiune tehnică sau altă situaţie de nerespectare a cerinţelor de protecţie a muncii.  

50. Fumatul în incinta Curții și consumul de băuturi alcoolice este strict interzis. 

51. Administraţia Curții poate amenaja un fumuar în afara incintei pentru a nu prejudicia 

sănătatea angajaților şi a publicului. 

 

X. DISPOZIȚII FINALE 

 

52. Orice abatere de la prezentul Regulament poate fi considerată încălcare a disciplinei 

muncii şi administrația Curții îşi rezervă dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

53. De la prevederile prezentului Regulament pot fi admise excepții pentru unii angajați, din 

rațiuni de necesitate, doar în urma unei coordonări cu Președintele Curții. 

 

 

 


