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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 11/5 din 22.11.2022 

,,Cu privire la controlul de Stat al respectării                                                                                                                                   

legislației privind raporturile de muncă” 

        În conformitate cu Hotarârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 cu privire la 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cu modificările ulterioare  a 

Hotarârii Guvernului nr. 142/2022, Hotarârii Guvernului nr. 151/2019 privind 

aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria 

extractivă, Hotarârea Guvernului nr. 906/2020 privind aprobarea Cerințelor 

minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, Hotarârea 

Guvernului  nr.12/2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru 

îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc 

la locul de muncă,  Legea nr. 186 /2011 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii, precum și Codul Muncii al 

Republicii Moldova art.33 alin.(1), Colegiul Consultativ, constituit în municipiul 

Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.214/11 din 15.11.2022 prezentată de dl Serghei 

Strul, șeful Inspecției Teritoriale de Muncă Bălți.     

2. Inspecției Teritorială de Muncă  Bălți (dl Serghei Strul, șef): 

2.1. – va ține la control respectarea de către angajatori a regimului de muncă și 

odihnă al angajaților conform condițiilor stipulate în contractual de muncă; 

2.2. – va atenționa agenții economici în cazul depistării abaterilor de la cadrul 

legal privind coeficienții de remunerare a muncii salariale; 
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2.3. – va întocmi procese –verbale de contravenție față de agenții economici ce 

practică munca nedeclarată; 

2.4. –va atenționa agenții economici, persoanele juridice și persoanele cu funcții 

de răspundere asupra conformării la prevederile legislației în domeniul securității 

și sănătății în muncă a angajaților; 

2.5. – va organiza seminare, lecții sau alte acțiuni cu salariații și angajatorii din 

teritoriul arondat, privind cazurile de accidentare grave sau mortale la locul de 

muncă. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

 

          Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

          constituit în mun. Bălți, 

          șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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