
 

REGULAMENTUL 

cu privire la cimitirele din s. Ghidighici 
 

Prezentul  Regulament,  este  elaborat  în  conformitate  cu  Regulamentul cu 
privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22.10.1998 și 
reglementează  modul  de  funcționare,  exploatare  și  executare  a  lucrărilor  în 
cimitire, rezervare a locurilor, înmormîntărilor decedaților, precum și exercitarea 
evidenței analitice și grafice a mormintelor, sistematizării și împărțirii acestora  în 
rînduri cu alei de acces. 

Regulamentul, asigură dreptul fiecărui cetățean la înmormîntare, conform 
obiceiurilor religioase, precum și păstrarea și îngrijirea mormîntelor. 

 

I. Dispoziții generale 
 

1.1. Cimitirele s. Ghidighici se află în subordinea administrației publice locale. 
1.2. În s. Ghidighici, cimitirile sunt de Categoria I (Cimitir Nou) și de Categoria II 
(Cimitir Vechi). 

1.3. Înființarea, extinderea, administrarea și  stabilirea  categoriei  cimitirelor,  se  
realizează  prin  deciziile  Consiliului s. Ghidighici,   în  conformitate cu prevederile 
actelor legislative și normative în vigoare și prezentul Regulament. 
1.4. Administrarea cimitirilor, rezervarea locurilor și exercitarea evidenței 
analitice și grafice a mormintelor, sistematizarea și împărțirea acestora în rînduri 
cu alei de acces, se realizează de către Primăria s. Ghidighici. 
1.5. Exploatarea,  întreținerea și executarea lucrărilor de salubrizare și îngrijire  a 
cimitirelor, se realizează de către Primăria s. Ghidighici, din sursele financiare 
defalcate din contul bugetulul local și a veniturilor obținute din prestarea 
serviciilor. 

 

II. Rezervarea locurilor pentru înmormîntare 
 

2.1. Locurile de înmormîntare din cimitire pot fi rezervate pe termen nelimitat. 
Rezervarea loturilor, se realizează în temeiul unui contract.   
2.2. Prin decizia Consiliului s. Ghidighici, pot fi aprobate tarife pentru rezervarea 
loturilor pentru înmormîntare și alte servicii funerare prestate. 
2.3. Fiecare familie/rudă de gradul I, poate rezerva nu mai mult de 2 (două) loturi 
pentru înmormîntare, pe care poate fi construit un cavou. 
2.4. Rezervarea încetează, în cazul în care, lotul nu este îngrijit, și dacă în decurs 

de 3 (trei) ani de la data preavizării în scris (cu aviz (le recepție a corespondenței), 
titularul nu aduce în ordine lotul rezervat și/sau nu se prezintă la autoritatea 

competentă pentru a prezenta justificările de rigoare. 

 

III. Mormintele și înmormîntările 
 

3.1.    Pentru fiecare înmormîntare se repartizează un lot de pămînt, cu suprafața 

totală de cel mult 3 m 2, raportată la dimensiuni cuprinse între: 2,5 metri lungime x 
1,2 metri- lățime, cu intervale între morminte de 0,5 metri, atît pe latura lungă, cît și 



 

pe cea scurtă, dar nu mai mult de 2 loturi pentru o fămilie. 

3.2. Mormintele pot fi sub formă de gropi simple, gropi zidite sau cavouri, avînd 
asupra sa ridicătură din pămînt cu înălțimea de 0,5 metri de la suprafața terenului, sau 
o placă monumentală cu înălțime de pînă la 1,75 metri. 

3.3. Îngrădirea mormintelor, construcția cavourilor și instalarea plăcilor 

monumentale cu înlățimea mai mult de 1,75 metri, se permite doar cu permisiunea 

administrației publice locale. 

3.4. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat. 

3.5. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea 

răposatului este interzisă de organele medico- sanitare sau în cazurile în care cei ce 

înmormîntează își asumă obligațiunea de a transfera osămintele în alt cimitir sau în alt 

loc destinat înmormîntărilor pe termen nelimitat. 

3.6. Înmormîntările se fac în baza certificatelor de deces, eliberate de administrația 

publică locală. 

3.7. Depunerea răposatului în Biserică se permite numai în baza certificatului de 

îmbalzamare, dacă de la survenirea decesului au trecut mai mult de 72 de ore. Nu se 

permite depunerea în Biserică a răposaților decedați în urma unor boli contagioase. 

3.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie 

pînă la 31 martie și numai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuiază în 

conformitate cu cerințele medico – sanitare, în prezența rudelor sau a reprezentantului 

lor. Deschiderea mormintelor și exhumarea se consemnează într- un Proces- Verbal, cu 

anexarea acestuia în Registrul Cimitirului. 

 

IV. Întreținerea și îngrijirea mormîntelor 

 
4.1. Lucrările de  îngrijire  și  salubrizare  a  cimitirilor,  se  realizează  de  către Î.M. 
”Ghidighici-Service” a s. Ghidighici”, conform regulilor similare și cerințelor aplicate 

față de îngrijirea și salubrizarea scuarurilor, parcurilor  și  spațiilor  verzi  din s. 
Ghidighici. 

4.2. Plantarea arborilor și arbuștilor  pe  teritoriul  cimitirelor  s. Ghidighici, ține de 

competența Î.M. ”Ghidighici-Service” . 

4.3. Cetățenii pot planta arbori și arbuști  pe  teritoriul  cimitirelor,  doar  dacă dispun 

de permisiunea Î.M. ”Ghidighici-Service”, fiind coordonate în prealabil locurile și 

tipul plantației. 
4.4. Î.M. ”Ghidighici-Service”, poate pune la dispoziția cetățenilor mijloace/utilaje 
speciale de escavare/săpăre a gropilor pentru înmormîntare, cît și prestarea serviciilor 
contra plată de salubrizare și îngrijire a mormintelor. 

 
 
 

 

V. Accesul în cimitire 

 

5.1. Accesul în  cimitirele  s. Ghidighici,  sînt permise tuturor  cetățenilor  care au o 
vestimentație decentă și manifestă un comportament ce nu contravine ordinei publice. 
Regimul de acces în cimitire, este afișat la întrarea în cimitire. 



 

5.2. Accesul în cimitire, se permite: 

- în perioada caldă a anului, începînd cu 01 aprilie și pînă la 31 octombrie,  
- între orele: 7 00 - 22 00 zilnic; 
- în perioada rece a anului, începînd cu 01 noiembrie și pînă la 31 martie, între 

orele: 7 00 – 21 00* 
zilnic; 

5.3. Accesul unităților de transport pe teritoriul cimitirului s. Ghidighici este interzis, 
cu excepția instalarea cavourilor și plăcilor comemorative. 

5.4. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, atrage după sine răspunderea 
conform legislației în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


